
  

  

      Kedves Moderátor Társam! 
  
  
  
Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk elmúlt eseményeinkkel, hogy első kézből 
kapj tájékoztatást a CashFlow Mágnes életéből. A részleteket szeretettel ajánlom figyelmedbe, kellemes 
olvasást kívánok! 

 
       
 
 

Barátsággal:            Patvaros István  
                                           alapító 
       
       
  
    

 
 
 

„A tudás a legnagyobb gazdagság. A nem tudás a legnagyobb kockázat.” 
– Robert Kiyosaki 

   
  

 

CashFlow Mágnes Hétvége 
  
 
  

Budapesten a “SasFészek” szoros 
szomszédságában, új helyen rendeztük 
meg első őszi Cashflow Mágnes 
Hétvégénket.  3 asztalon másfél napon 
keresztül játszottunk és fejlődtünk együtt, 
volt hogy a mókuskerékben ragadtunk 
rossz stratégiának köszönhetően, de a 
legtöbbet pont ezekből a játékokból 
tanultunk! 
  
 
  

Volt aki több flipchart papírt is hazavitt, 
melyen a mókuskerékből való saját kijutási 

terve szerepel, dátummal, szükséges passzív bevétellel, jövedelemmel…. Igen alaposra sikeredett a segítség! 
Mindenki olyan tudást és tapasztalást szerzett, amivel tudatosan tudja pénzügyeit tervezni, ezáltal el tud indulni a 
mókuskerékből kifelé vezet úton! 
  
Amennyiben Te is segítettél létrehozni ezt a fantasztikus programot, köszönöm szépen közreműködésedet! 
  
 
  

Megújult weblapunk! 
 

 
  

Lesd meg megújult weboldalunkat, mert 
Nektek készült szeretettel az 
értékrendünk alapján, amiben biztosak 
vagyunk, hogy te is megleled közös 
értékeinket. 
Lélegezz velünk a 2 hetente frissülő 
blogunkban, vagy épp a rendszeresen új 
bejegyzésekkel jelentkező Facebook 
oldalunkon. Bátran oszd meg amivel 
egyetértesz, és ha Neked is tetszik amit 
képviselünk, akkor ajánlj másoknak is. 
  
 
  
  
  
 
 

Jánoshalmi klubtalálkozók 
 
  

Jánoshalmán Szeptemberben elindult egy ifjúsági Cashflow 
klub, a táborban részt vett fiatalok hatalmas igényére való 
tekintettel. A táborban képzett moderátoraink itt tudják 
használni, és csiszolni a megszerzett tudományukat, 
miközben a fiatalok pénzügyi tudását még magasabb szintre 
emelik. Természetesen Senior moderátoraink mindig készek 
segíteni a megjelenő ifjúságnak, ezúttal Nagy Nikolettől 
kérhettek személyes mentorálást. 
  
Jelenleg hetente 1 alkalommal van lehetőségük a fiataloknak 
tudásuk fejlesztésére, de ezt a jövőben megduplázzuk, és így 
hetente már kétszer illetve ezáltal többen is részt tudnak 
venni! SŐT, kibővítésre kerül egészségtudatos életmód 
tanácsokkal, vállalkozás ismeretekkel, és persze az 
elmaradhatatlan sport sem marad ki! 

  
  

Dunaszerdahelyi Élményfutás Csapatban 
 

  

 
Nagyon sikeres, kiváló hangulatú, rengeteg élményt és 
tanulságot adó, izgalmas  napot töltöttünk együtt, 
dunaszerdahelyi és jánoshalmi fiatalokkal, a Vulkán Társulás által 
megrendezett családi napon! Szerencsére Cashflow játékra is volt 
lehetőség! Mindebből hagyományt teremtve, jövőre több 
hétvégét, és egynapos családi rendezvényt is tartunk, stratégiai 
partnerünkkel a Vulkán társulással! 
  
 
  
 
 

http://cashflowmagnes.hu/
http://cashflowmagnes.hu/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
A fiatalok játékos terepversenyen és még sok mókát felsorakoztató 
programban vettek részt. Fantasztikus időben, igazi családi napot 
teremtettek vendéglátóink, már-már falusi bucsú hangulatot idézve 
:)   
  
 
  
Amenniyben Te is segítettél létrehozni ezt a fantasztikus 
programot, köszönöm szépen közreműködésedet! 
  
  
  

 
 

CashFlow Mágnes Mentoring programunk ifjoncoknak 
  
 
Újabb mérföldkőhöz érkezett Mentoring programunk, 5 
jánoshalmi fiatalnak indítottunk el egy kezdő mentoring 
csoportot, Pásztor Norbert lesz az aki beszél velük a saját 
értékrendjeikről. Kinek, milyen elképzelései vannak a világról, 
saját életéről. Természetesen szó lesz a sikeremberek 
szokásairól, magáról  a sikerről, meggyőződésekről és arról kit 
mi érdekel most és annak milyen érzelmi alapja van, és hogy 
MIÉRT. Ugyanis minden ember MIÉRT-jének a megtalálásával 
tud a mentoring program, a résztvevők életéhez a legtöbbet 
hozzáadni! 
  
 
  
  
  

CashFlow Mágnes Mentroing programunk 
 
 

Ősszel újra nekivágtunk a Mentoring programjainknak, így segítve fiataljaink 
fejlődését. Megújult csoportok és tematika alapján, még professzionálisabb 
szintre emeljük az önfejlesztéshez nyújtandó segítségünket. Lesz it minden, 
szokásoktól az egészséges életmódig. Továbbra is 2 hetente skype-on 
találkozunk, mert ők már tudják, az igazi  szabadidő akkor vár ránk, ha már a 
mókuskerék nem a mi szobánk:) 

 
Amennyiben kimaradtál, nehogy lemaradj! Jelentkezz! 

 
Ismered meg magad Te is, le ne maradj erről a kivételes lehetőségről, jelentkezz 
a Mentoring programunkba,  
Nagy Nikolettnél az info@cashflowmagnes.hu emailcímen, vagy 
telefonon a 0670-315-8880 
  

 
  
  
  
  

Kérlek, ha még nem tetted, osztd meg közösségünk Facebook linkjét! Köszönjük! 
 

 
 
 

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 
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