
  

  

Kedves Moderátor Társam! 

  

 

A 2017-es évben szervezetünk céljai az eddigieknél még inkább tisztábbak, és lelkes, 
tettre kész csapatunk újult erővel vág bele e célok megvalósításába a fiatal generáció 
sikeres felnőttkori boldogulása érdekében. Most ismét első kézből kapsz 
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 

   
  
  
  
  
  

 
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 

  

Új év, új programok. Január hónapban több új programmal is 
készültünk a fiataloknak Jánoshalmán. Az év első CashFlow 
Klubján „Charlie és a csokigyár” világába csöppentünk bele 
filmvetítés allkalmával. Egy-egy karakter mindenkinek más 
tulajdonsága miatt volt szimpatikus. A film tanulságairól 
szófelhőt is készítettünk. A hónap közepén egy közösség 
formáló klubalkalommal vártuk a gyerekeket, ahol mindenki 
megtapasztalhatta mennyi közös vonás, tulajdonság van a 
csoporttagok között. Természetesen Energikusan 
Egészségesen tematikájú klubalkalmaink is folytatódnak. 
Januárban különböző saláták mellett multivitamin turmixot 
készítettünk és magkrémeket is kóstoltunk. 

 

 

 

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


  

CashFlow Mágnes Klubtalálkozó, Budapest 

  

Nagyon jól sikerült az idei év első Klubtalálkozója, a visszajelzések egytől egyig pozitívak voltak. 
Változatos volt a csapat összetétele, és pont ezért is volt olyan jó. Családias, jó hangulat uralkodott, 
jól érezte magát mindenki, és sokat tanult közben. 

  

  

Click4Skill, a mobil nyelvtanár 

  

Kreatív nyelvtanulás egy úttörő módszerrel! 

Ha keményen dolgozol vagy tanulsz, 
nagyon nehéz időt szakítani még egy-
egy angol vagy német nyelvlecke 
megtanulására is. Ráadásul a tanárok 
nem mindig tudják érthetően 
elmagyarázni a nyelvtant, így szenvedés 
lehet az angol és német feladatok 
megoldása. Mindannyian tisztában 
vagyunk vele, hogy az előrelépéshez 
muszáj legalább egy idegen nyelvet jól 
beszélni.  

 

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. 
  
Ez a fantasztikus program februártól a termékeink kínálatát színesíti, így még több fiatalnak tudunk segíteni 
a fejlődésében! 

  

   

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring 

  

  

A 2016-ban nagy sikerrel tesztelt mentoring programunkat tovább fejlesztettük és új köntösbe öltöztettük. 
Észjárás Mentroing néven fut tovább a program, ahol nem csak kétheti gyakorisággal közösen mastermind-
olnak a résztvevők, hanem havi 1 alkalommal egyéni coachinggal is élhetnek. A közösség erejét, tudását és 
tapasztalatát használva hisszük, hogy az egyéni fejlődésen kívül üzleti, befektetési területen is növekedést 
érhetünk el. A fiatalok esetében pedig új kapuk nyílhatnak meg, hiszen tapasztalt emberektől tanulhatnak. 
A tapasztalat és a fiatalos kreativitás és lendület ötvöződik a csapatokban, ahol mindenkinek lehetősége 
van tanulni a másiktól. 

Ha moderátorunk vagy és még nem vagy részese e programnak, jelezd részvételi szándékodat az 
ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-mailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj! 

Ügyfélszolgálat: Nagy Nikolett, +36 (70) 315 8880 

E-mail: info@cashflowmagnes.hu  

 

CashFlow Mágnes BLOG 

   

A sikeres élet fejben dől el!  

„Az alaptörvény kimondja, hogy a hasonló hasonlót vonz. 
A negatív gondolkodás biztosan negatív eredményt hoz. 

Ennek megfelelően, ha valaki rendszeresen optimistán és pozitívan gondolkozik, akkor 
ezen gondolatai kreatív erőket hoznak mozgásba – és a siker ahelyett, hogy elkerülné, 

elkezd felé áramlani.”  

Norman Vincent Peale 

 
Vannak bizonyos képességek, melyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy eredményesek legyünk. Mint például a pozitív 
gondolkodás, céltudatosság, magabiztosság, jellem, és még 
jónéhány szokás. A lényeg, hogy ezek a képességek – ha még 
nem is vagyunk birtokukban – elsajátíthatók. 

A blog szövege ITT folytatódik! 

Kellemes olvasást kívánunk! 

  

mailto:info@cashflowmagnes.hu
http://cashflowmagnes.hu/wp/index.php/2017/01/26/a-sikeres-elet-fejben-dol-el/


 

 
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 
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