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بدست آوردن  اگر از شما بپرسم چرا هر روز به سر کار می روید؟ به سادگی جواب خواهید داد برای

 و صورتحساب پرداخت نگران دیگر که باشید داشته پول آنقدر خود بانکی حساب در شما وقتی پول.

 این. مالی آزادی یعنی این. باشد تامین تان زندگی عمرتان بقیه برای و نباشید ها هزینه و وام

االجبار به سر کار ب دیگر و باشید داشته راحت و لوکس زندگی یک که دهد می امکان شما به وضعیت

نمی روید بلکه از کار خود لذت خواهید برد و کاری را انتخاب می کنید که با انجام آن راحت و 

 خوشحال هستید.

 

 چگونه می توان به آزادی مالی دست یافت

آزادی مالی یعنی داشتن پول و پس انداز کافی و مدام. پس باید در باره پول صحبت کنیم. من در هر 

کانی، عاشق صحبت کردن در مورد پول هستم. بسیاری از مردم هستند که به آزادی مالی زمان و م

دست یافته اند، آنها عاشق پول هستند و در مورد آن احساس خوبی دارند و عده ای از مردم نیز هر 

 باورهای که هستند افرادی اینها.  دارند پول کسب در سعی زیاد سختی و رنج با  روز بصورت مدام و

 منفی در مورد پول دارند.

وب سایت گروه تحقیقاتی سروش نیا روی این باورهای منفی افراد در مورد پول کار می کند و خبر 

خوب این است که باور کسانی که جزو دسته دوم هستند قابل تغییر است و آنها هم می توانند شاد و 

 ثروتمند شوند.
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 تغییر نظام باورها: کلید دستیابی به آزادی مالی

شاید بگویید خیلی ساده است. حق با شماست . این راز ساده و در عین حال، کلید اصلی دست یابی 

 فراونی و ثروت جریان مانع که هستند باورهایی چه باورها  به آزادی مالی است. بیایید ببنیم که این

ا به دو باور محدود کننده اشاره کرده ایم و جهت اطالع از تمام ج این در. است شده شما زندگی به

ویتامین های ذهن ثروت  آنالین دوره و گروه تحقیقاتی سروش نیا باورهای محدود کننده ، با

 همراه باشید. ساز

 

 باورهای منفی و محدود کننده جریان پول و ثروت :

 کلید آزادی مالی من، در دست دیگران است. -1

این موضع شبیه اعتقاد داشتن به این است که : اگر من خیلی سخت کار کنم، رئیس من خوشحال 

ی دهد . از نظر صاحبان کسب و کار نیز پیزی خواهد شد و دستمزد مرا افزایش یا به من پاداش م
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شبیه این است که : اگر یک مشتریان من، خرید بیشتر و با قیمت بیشتری از محصوالت من داشته 

 باشند.

دوستان گروه تحقیقاتی سروش نیا، این باور، باعث می شود این پیام به ذهن ناخودآگاه شما برسد که 

ندارید و اگر همچنان بر این باور باشید، ذهن ناخودآگاه شما  شما هیچ کنترلی بر وضعیت مالی خود

آنرا به صورت یک واقعیت می پذیرد و تایید می کند شما هیچ کنترلی بر وضعیت خود ندارید و کلید 

 آزادی مالی شما در جایی دیگر نهفته است.

ما جاری شود باید شما باید پتناسیل واقعی خود را درک کنید و اگر می خواهید ثروت در زندگی ش

  به این باور برسید که کلید آزادی مالی شما تنها در درون شما نهفته است نه در جایی دیگر. 

  

 من به خودم و قابلیت های خودم تردید دارم.  -2

 آیا شما چنین باور یا باورهای محدود کننده شبیه این را پذیرفته اید؟

 من به اندازه کافی خوب نیستم -

 جوان نیستم و سن و سالم گذشته است. من دیگر -

 من پول کافی برای شروع کسب و کار ندارم. -

 من در یک دانشگاه خوب تحصیل نکرده ام. -

در حال حاضر شما می دانید که داشتن باورهای منفی ، پول و ثروت را از زندگی شما دور می کند. 

افکار و باورهایی را در ذهن خود متوقف  چنین بالفاصله که است این کلید دست یابی به آزادی مالی 

 ارزش به و باشید داشته را سازید و روی این موضوع کار کنید که چگونه می توانید بهترین عملکرد 

 .کنید حرکت نفس به اعتماد با پس. ببرید پی خود وجودی
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، با باورهای ذهنی خود آشنا شوید و ذهن  ویتامین های ذهن ثروت ساز با شرکت در دوره آنالین

 خود را در جهت کسب ثروت و فراوانی برنامه ریزی کنید..

 

 

 لینک عضویت در کانال تلگرام گروه تحقیقاتی سروش نیا :

https://telegram.me/joinchat/BhstPDvLXMTkkXZnLfVU7g 
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