
PRZYJDŹ NA

KURS FINANSOWY CROWN

I DOWIEDZ  SIĘ:

- jak zarządzać domowym budżetem
- jak mieć więcej czasu i pieniędzy 
- jak nie popaść w długi i jak z nich wyjść
- i wiele więcej

ORGANIZOWANY PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA W BIAŁYMSTOKU



Kurs Finansowy Crown uczy Bożych zasad zarządzania pieniędzmi i majątkiem, dotyka zagadnień
takich jak: nasze postawy, sprawy, którym jesteśmy oddani, wartości, styl życia, a wszystko to z

perspektywy ostatecznego przeznaczenia człowieka, jakim jest wieczność. 

Kurs jest prowadzony w formie studium biblijnego, 11 co tygodniowych spotkań. (maks. do 2 godzin.)
Koszt kursu to materiały szkoleniowe:
- książka „Twoje pieniądze się liczą” - 25zł
- podręcznik uczestnika KFC – 50zł
- zeszyt zastosowań praktycznych KFC – 40zł



"Kurs dał mi wiele. Najważniejsze ,że żadne z moich dóbr materialnych dom, samochody, warsztat, nie należą do mnie choć kosztowały mnie wiele
nieprzespanych nocy, potu i nerwów. Dziś wiem że gdyby nie wola Boża nic by nie zostało z tego. To wszystko należy do Boga." Maciek, 43

 
"Uczestnicząc  w kursie  CROWN w Grabówce w 2018 roku, zostały mi otwarte oczy i inny pogląd na biznes po przez Biblię. Dając, więcej
otrzymujemy, nic nie jest dane na zawsze, w kondukcie żałobnym nie wiozą na ciężarówkach naszego dobytku. Jeżeli Pan BÓG jest na pierwszym 
 miejscu, to reszta jest na swoim miejscu." Stanisław, 54
 
"Najważniejszą rzeczą jaką dał mi kurs to ODDANIE FINANSÓW W RĘCE JEZUSA, doświadczam Bożego błogosławieństwa Chwała Panu." Bożena, 49 
 
"Kurs Crown pozwolił mi spojrzeć na moje finanse z zupełnie innej strony - Bożej strony. Uświadomił mi że właścicielem wszystkiego co posiadam
jest Pan, a ja tylko tym zarządzam. Uporządkował kwestie pożyczki, długów. Dzięki skrupulatnej rejestracji pokazał ile przychodów przeznaczam na
wyżywienie, ubrania, samochód, podróże...Podsumowując: bardzo wartościowy kurs i serdecznie go każdemu polecam w celu uzdrowienia kwestii
finansów." z Panem Bogiem Krzysztof, 38
 
"Kurs uświadomił Mi, że Bóg ma bardzo wiele wspólnego z finansami w życiu każdego człowieka i Moim także. Tylko trzeba uwierzyć w siłę i moc jaką
daje nam wiara w Boga i o tym pamiętać każdego dnia. Bóg zaprasza do przeżycia przygody życia razem z Nim. Kiedyś myślałam, że to dzięki mojej
zaradności wszystko się kręci i na wszystko wystarcza. Nic bardziej mylnego. Po tym wspaniałym czasie  z pokorą patrzę na swoje finanse i sposób ich
wydawania. Cały czas uczę się czegoś nowego." Bożena, 34

 
 
"Kurs finansowy CROWN jest kursem, który zmienia patrzenie na pieniądze, że nie one są najważniejsze, a Jezus. On kieruje wszystkim, co jest nam
potrzebne i daje nam to wszystko, na co zasługujemy. Nauczył mnie racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, przynajmniej po części to wcielam w
życie." Luiza, 29

 
Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się

przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że
tego potrzebujecie; lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. (…) Albowiem

gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Łk 12, 29-31. 34
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Edukacja Finansowa Crown – chrześcijańska organizacja non profit, Promuje postawy i wartości
chrześcijańskie, w szczególności w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, rozwojem

zawodowym, biznesem i przedsiębiorczością.


