
  

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! 

       

KÍVÁNOK MINDEN JÓT, KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,  

ÉS SIKEREKBEN, CASHFLOWBAN GAZDAG 2017-ES ESZTENDŐT! 

  

      Barátsággal:   Patvaros István  
                                     alapító 

       

       

  

     
„A tudás a legnagyobb gazdagság. A nem tudás a legnagyobb kockázat.” 

  
- Robert Kiyosaki 

  
  

   
  
  
  
  
  

 
Hasznos, azonnal alkalmazható tudást adó  

Pénz 5 szabályáról szóló e-könyvünk elkészült,  
amit a képre kattintva Te is letölthetsz!  

  
  
  

IDŐPONT VÁLTOZÁS!  

CashFlow Mágnes Évzáró Karácsonyi Party 

 

Az idei évzáró eseményünk időpontja megváltozik, és évindító eseménnyé alakul át! 
Új időpont: 2017. március 4., szombat.  
Helyszíne: Jánoshalma, Király Lovastanya 
A programról további értesítést fogunk küldeni, amikor majd leadhatod jelentkezésedet is! 

  
  
  

CashFlow Mágnes Klubalkalmak 

  

Jánoshalma 

JÁNOSHALMI EGÉSZSÉGHÉT KIÁLLÍTÁSÁN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
November közepén részt vettünk kiállítóként 
Jánoshalmán az Egészséghét keretében 
megrendezésre kerülő Egészség kiállításon, ahol 
5., 6., és 7.-es fiataloknak meséltünk CashFlow 
Klub keretében induló Energikusan egészségesen 
programunkról. A program keretében a fiatalok, 
hasonlóan a Cashflow 101 szimulációs játék 
elveihez, játékos formában sajátíthatják el az 
egészséges életmóddal kapcsolatos hasznos 
információkat.  

 

http://cashflowmagnes.hu/wp/konyv/A penz 5 szabalya e-book.pdf


 

  

CASHFLOW KLUB 

CashFlow Klubunk már három hónapja várja az érdeklődő fiatalokat Jánoshalmán. A Klubban a felsős 
gyerekeket változatos szabadidős programokkal várjuk minden szerdán 15:30-18:00 között. 

  

 

 

  

November hónapban a „Helyes táplálkozás előnyei és helytelen táplálkozás hátrányai”, illetve az „Élő 

víz, élő tápanyagok” témakörével foglalkoztunk. Alkalmainkon, egy prezentáció során beszélgetünk a 

helyes táplálkozási szokásokról, valamit azok kialakításáról, majd közösen elkészítünk egészséges 

alapanyagokból finomságokat (pl.: hideg gyümölcsleves, citrusokkal és fűszernövényekkel ízesített 

víz, nyers zöldségleves). 

Az elkészült frissítőket ezután közösen elfogyasztjuk. Az alkalmanként 14-17 fő résztvevő 
nagyörömmel fogadja az újszerű programot. 

  

 



 

  

  

CashFlow Mágnes Hétvége 
  
  

A weboldalunkon található 

időpontokban 2017-es 

évben is megrendezésre 

kerülnek a CASHFLOW 

MÁGNES HÉTVÉGÉK, ahol 

fiatalok és náluk hajszállal 

idősebbek élhetik át a 

Cashflow erejét. 2 nap, egy 

hétvége, de egy életre szóló 

élmény, és hasznos tudás.   

A saját életünkre vetítve tudjuk majd alkalmazni a Cashflow-t, megtanuljuk mi a különbség a jó és 

rossz hitel között, elkészítjük a saját Cashflow-nkat, mindeközben a hétvége alatt nagyjából 20 

ember különböző életfelfogását tapasztalhatjuk meg játék közben! 

Megtanuljuk helyesen használni az eszközöket, elkerülni a forrásokat, és passzív bevételeinket 

növelni. 

 

  

CashFlow Mágnes Mentoring 

  

 

Magyar Kitti vezetésével az elmúlt 

hónapban nagyon hasznos és 

eredményes mentoringokon vagyunk 

túl. Az egyik alkalommal 2 fő előadással 

is készült, ezzel is színesítve a 

programot. Az egyik előadás a meditáció 

témájához kapcsolódott, ami szorosan 

az önismeret és önfejlesztési ismertek 

bővítését színesítette. A másik pedig egy 

vállalkozási ötlet megvalósításához 

szorosan kapcsolódott. A résztvevők nagyon nagy aktivitással vettek részt a programban és 

kérdésekkel, ötletekkel, tapasztalattal színesítették az esti 2 órás programot. Ezen kívül mindenki 

aktuális élethelyzetére is jutott idő és figyelem, így rövid ám mégis hatásos mastermindolások 

bontakoztak ki. Facilitátorként hatalmas élmény volt a mentoring csapat munkájának segítése. 

Pásztor Norbert vezetésében is nagyon jó csapatok alakultak ki. A mentoringok nagyon jó hangulatban 

telnek. Mindenki aktív és sokat hozzá tesz személyiségével az egyes alkalmakhoz. Volt már szó üzleti 

lehetőségről és csináltunk játékokat is. Sokat beszélünk egy-egy fogalomról, mert mindenkinek más-

más elképzelése van dolgokról, így könnyítve egymás megértését. A fiatal moderátori csoportban is jó 

a hangulat. Sztorizgatunk, és közben pedig megismerjük egymást és azt, ahogyan a világot szemléljük. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CashFlow Mágnes BLOG 

  

Elfogadás 

Legutóbb szó volt az adakozásról. Én úgy gondolom, hogy 
magával a témával nem is nagyon van gond. Kétségek nélkül 
munkálkodik bennünk a velünk született szeretet és különben 
is nagyon jó ajándékot vagy bármi mást adni valakinek… – 
persze a jó érzés határain belül. 

A Blog szövege itt folytatódik, kellemes olvasást kívánok! 

  

  

  

 

 

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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