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Жинхэнэ амжилт = Гэр бүлээ хайрлаж, ажилдаа дурлаж, зорилгоо хэрэгжүүлж, одоо цагт амьдарч, хором 
мөч бүрийг нандигнана. 

  
ЭН ТЭРГҮҮНИЙ ЗОРИЛГО—Өдөр бүр хийх ажлаа эрэмбэлж, энэ жилийн 3-5 ЭН ТЭРГҮҮНИЙ ЗОРИЛГОТОЙ уялдах 
ажлуудаа л чухалчлах болно.  

1) Өглөөний Гайхамшиг (ӨГ) номоо бичиж, хэвлүүлэх! (ӨГ-ийг бусадтай хуваалцах нь миний үүрэг хариуцлага!) 
2) Дасгалжуулалтын харилцагчид болон Цахим бүлгэмдээ  өдөр бүр,7 хоног бүр хувь нэмрээ оруулах  
3) Гэр бүлдээ цаг гаргахын тулд илтгэлийн тоогоо 36-аар (сард 3 илтгэл) хязгаарлах.  

 

ЗОРИЛГО—Миний амьдралын зорилго бол бусдын амьдралд ҮНЭ ЦЭНЭ нэмэх бөгөөд энэ нь амьдралдаа хүссэн 
бүхэндээ хүрч, хэр тааруу байдлыг үл тэвчиж улмаар суралцаж (туршлага сууж) бусдад хүссэндээ хүрэхэд нь туслах ур 
чадвартай болохыг хэлнэ.   
 

ГЭР БҮЛ—Би бол халамжит хань, ачлалт аав бөгөөд гэр бүлээ гэх нь миний №1 зорилт билээ.   
 

ҮСРЭНГҮЙ ДЭВШИЛ— 2012 оныг хамгийн амжилттай жил болгож, амьдралаа ДАРААГИЙН ТҮВШИНД гаргахын тулд би  
(идэвх санаачилгатайгаар) оюун бодлоо уралдуулж, өөрийгөө сорьж, шаардлагатай алхмуудыг хийх болно. Мөн одоо 
хийж буй ажлуудынхаа хажуугаар ӨГ номоо Нью-Йорк Таймсын бестселлер болгох, телевизийн хөтөлбөртэй болох,  
Амьдралтай халз тулах нь! номоо кино болгох.   
 

ХЯЗГААРГҮЙ МЭДЛЭГ— Би залбирал хийх замаар Хязгааргүй мэдлэгтэй (ХМ) байнга холбоотой байх болно. Миний 
“боддог”  тархи бие махбодь, оюун санаа болон зүрх сэтгэлийн хязгаарлалтаар хазаарлагдаж байдаг. Гэвч хэрвээ би 
“идэвхтэйгээр” ХМ-тэй холбогдож байх аваас ГАЙХАМШИГ өөрөө бий болох нь гарцаагүй.   
 

САНХҮҮГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ/ХУВЬ НЭМЭР—Миний 2012 оны санхүүгийн №1 зорилго бол $XXX,XXX—ын орлого олж 
жилийн $X,XXX,XXX-ын орлоготой болоход нэг алхмаар ойртох юм. Мөн олсон орлого бүрийнхээ 50 хувийг 
ХАДГАЛАМЖ/ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ болгож гэр бүлийнхээ санхүүг бэхжүүлж, хэрэгтэй хүмүүст 10 хувийг нь өгнө. Мөн 
хэр их мөнгө олж, хураана төдий чинээ би бусдад нөлөө үзүүлж чадах бөгөөд би бусдын нэгэн адил ер бусын чинээлэг 
нэгэн болох бүрэн боломжтой. Түүнчлэн би үргэлж хэмнэлттэй амьдрахаар шийдсэн болно.  
 

ӨӨРӨӨРӨӨ БАЙХ—Төгс байх бус өөрөөрөө бай. Би хүн бүрт таалагдахгүй. Зарим нь намайг шүүмжилж, муулах бол 
зарим нь магтаж, хүндэлж, амжилтын минь төлөө залбирах нь гарцаагүй. Яг хэн бэ гэдгийг минь мэддэг нэгэн намайг 
үнэлдэг. Учир нь тэд намайг хэрхэн бусдад үнэ цэнэ бий болгож өгдгийг мэддэг. Тэр л хүмүүс намайг санхүүгийн хувьд 
дэмжиж, нөөц бололцоо, танил талаа ашиглан миний зорилгод хувь нэмрээ оруулдаг. Би тэдгээр хүмүүст талархаж 
явдаг бөгөөд өөр хэн ч биш харин зөвхөн тэдний төлөө л ажиллах болно.  
 

БҮТЭЭМЖ— Бүтээмжээ нэмэгдүүлэхийн тулд хийж буй ажлаа 60 минут тутамд солихын оронд 3-5 цагийг эсвэл тал 
өдрийг зөвхөн нэг зүйл дээр төвлөрөхөд ашиглах болно. Энэ нь миний Сонирхлын Бүс (СБ) юм.   

 
ӨГЛӨӨНИЙ ГАЙХАМШИГ— Би ӨГ-ийг өдөр бүр хэрэгжүүлж бусдад үлгэр жишээ болж, үр ашгийг нь 
сурталчлан таниулах болно. ӨГ бол бусдад хүргэх миний хамгийн том бэлэг бөгөөд номоо аль болох 
хурдан хугацаанд дуусгана (чадахаараа ИХ бичиж, дараа нь засварлах). Тэгээд ч хүмүүст хэрэгтэй шүү 
дээ. Төгс байх гэж хичээхгүй зөвхөн өөрөөрөө байж, эрдэм мэдлэгийн маань эх болсон ундарга ХМ-т 
өөрийгөө нээх аваас би гайхалтай зохиолч байж чадна.   
 

ИЛТГЭХ— Энэ дэлхийд хувь нэмрээ оруулахын тулд илтгэх чадвараа идэвхтэйгээр байнга сурталчлан 
таниулах. Мөн туслахууддаа энэхүү үүргийг давхар оногдуулж, тэднийг өөртөө итгэлтэй болтол нь сайтар сургах.   
 

ВИП АМЖИЛТЫН ДАСГАЛЖУУЛАЛТ— Миний №1 мэргэжлийн үүрэг хариуцлага бол харилцагч, үйлчлүүлэгч нартаа 
100% төвлөрч, тэд надад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа (мөнгө, цаг хугацаа, итгэл найдвар гэх мэт) гэдгийг хэзээ ч 
мартахгүй байх явдал юм. Улам бүр сайжирч, чадварлаг дасгалжуулагч болъё! Авсан хөлснөөсөө илүү зүйлийг хийж, 
хүлээлтийг давуулан биелүүлэх хэрэгтэй. (Мессеж, имэйлээр урмын үг илгээх, ил захидал, ном бэлэглэх гэх мэт)  

АМРАЛТ, ТАЙВШРАЛ—Тогтмол хугацаанд амралт авч байх нь миний аз жаргал, эрүүл мэнд, амжилтад чухал 
нөлөөтэй. Аялал зугаалга өдөр тутмын ажлаас хөндийрүүлж, шинэ санаа, харах өнцөгтэй болоход минь туслаад 
зогсохгүй Софи, Урсулатайгаа цагийг өнгөрөөх боломж олгодог.   
 

БОНУС: Хэлийн Хувийн Зоригжуулалт 

(2012) 
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ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ— Би өөртөө эргэцүүлэн бодох цаг гаргаж “Би өөрийнхөө ямар ур чадварыг үнэлэх хэрэгтэй вэ?, Юуг 
сайжруулах хэрэгтэй байна вэ?, Хийх ёстой боловч яг юу гэдгийг нь мэдэхгүй зүйл байгаа билүү? гэсэн асуултыг 
асууж өөрийнхөө талаар илүү гүн ойлголттой болдог.  
 

АЙДАС, САНАА ЗОВНИЛОО ДАВАН ТУУЛАХ— Айдас болон санаа зовнил бол оюун ухаан, төсөөллийн минь дайсан. 
Иймээс зөвхөн эерэг бодол тээж, өөрийгөө байнга зоригжуулж байх хэрэгтэй. Мөн өөрийгөө зөвхөн агуу зүйл хийж 
байна гэж төсөөлөх нь чухал. Тэгээд ч би бүтэлгүйтэх боломжгүй буюу зөвхөн суралцаж, сайжрах учраас санаа зовоод 
байх зүйл үгүй билээ.   


