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Өглөөний Гайхамшиг™ амьдралаа өөрчлөх 30 өдрийн сорилтод тавтай морил! Мөн 
хүсэл мөрөөдлийнхөө хүртэх ёстой “Түвшин 10” амьдралаа бий болгохын төлөө утга 
учир бүхий алхам хийхээр зориглосонд тань баяр хүргэе. Ажил, амьдралдаа гаргах 
амжилтаа дараагийн түвшинд гаргах нь хамгийн хэцүү боловч бараг ихэнх 
тохиолдолд хамгийн чухал зүйл байх нь бий. Иймээс би таныг хүндэтгэж байна. 

Дараагийн 30 өдрийн турш амьдралын тань зүг чигийг өөрчлөх амжилтыг 
цогцлоох суурь тавьж байгаа гэсэн үг. Өдөр бүр Өглөөний Гайхамшгийг хийснээр та 
ер бусын сахилга бат (зорьсон зорилгодоо тууштай хандахад гол нөлөө бүхий ур 
чадвар), тодорхой байдал (хамгийн чухал зүйлс дээрээ төвлөрснөөр олж авах хүчин 
зүйл), хувь хүний хөгжил (магадгүй амжилтад нөлөөлөх голлох хүчин зүйл)-ийг 
өөртөө суулгах болно. Өөрөөр хэлбэл дараагийн 30 өдрийн туршид та хүссэн 
амьдралаа цогцлоож, ер бусын амжилт гаргах тэрхүү чадварлаг нэгэн болж байгааг 
мэдрэх нь дамжиггүй. 

Цаашлаад таны хувьд “туршиж” үзэхээр сэтгэл догдлон (аль эсвэл бага зэрэг сандарч) хүлээж буй Өглөөний 
Гайхамшиг хэмээх энэхүү аргачлалыг үргэлж мөрөөдөл тань байсан амьдралыг цогцлоох нэгнийг бий болгохдоо 
ашиглах насан туршийн дадал болгон өөрчлөх болно. Ингэснээр та өмнө нь хэзээ ч гаргаж байгаагүй амжилт 
бүтээлийг амьдралдаа гаргах нь гарцаагүй. 
 
 Та амжилтад хүргэх дадлыг төлөвшүүлээд зогсохгүй амьдралаа сайжруулахад тань туслах сэтгэлгээг 
давхар хөгжүүлэх болно. Өөрөөр хэлбэл та өдөр бүр “Life S.A.V.E.R.S”тм аргачлалыг хэрэгжүүлж, бие махбодь, 
оюун ухаан, зүрх сэтгэл, итгэл үнэмшлээ Нам гүм, Зоригжуулалт, Төсөөлөл, Дасгал, Уншлага, Тэмдэглэлийн 
тусламжтайгаар хурцлах боломжтой төдийгүй улмаар таны сэтгэлийн дарамт нимгэрч, төвлөрөл нэмэгдэж, эрч 
хүчээр дүүрч, хамгийн чухал мөрөөдөл, зорилгодоо (ялангуяа олон жилийн турш хойш нь тавьсаар ирсэн) хүрэх 
алхмуудыг тэр дороо хийж эхлэх болно.  

 
 Гэхдээ зөвхөн та өөрчлөгдсөн тохиолдолд л энэ бүхэн бий болохыг байнга санаж яваарай. Иймээс л 
дараагийн 30 өдрийг шинэ бүхний эхлэл, шинэ амьдралаа эхлүүлэхэд зарцуулах ёстой юм шүү.  
 

 

Хэрвээ та дараагийн 30 өдрийн турш тууштай, сахилга баттай байх эсэхдээ эргэлзэж байгаа бол тайвширч болно. 
Учир нь хүн бүрт л эхэндээ ийм мэдрэмж төрдөг. Ялангуяа өглөө эртлэн босох нь таны хувьд хийж дадаагүй зүйл 
бол эргэлзэх нь гарцаагүй. Тэгээд ч бид бүгдээрээ Арын толины хам шинж (АТХ)-тэй байдаг гэдгийг санаарай. 
Иймээс эргэлзэж, тээнэгэлзэх нь хэвийн зүйл бөгөөд харин ч та бэлэн байгааг илтгэх шинж тэмдэг юм. Эсбөгөөс та 
сандрахгүй шүү дээ. 
 
Би хувьдаа таны өмнөөс ихэд баярлаж байна. Учир нь би таныг ердөө 30 өдрийн дотор хэн болох, ямар ихээр 
хөгжиж чадахыг тань мэдэж байна. Дараагийн 30 өдөрт та өөрийгөө бүрэн дүүрэн сорьж, нөөц бололцоогоо нээж, 
тухтай бүсээсээ гарснаар та өөрийгөө гайхшруулах болно. Та хүссэн БҮХЭНДЭЭ хүрэх чадвартай боловч энэ нь 
зөвхөн танаас шалтгаална. Энэ бол нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглаж эхлэх ЦАГ юм шүү.  
 
Гайхамшигтай амьдрал бүтээхэд тань туслах 
найз (бас дасгалжуулагч), 

 
“Ёо Пэл” Хэл Элрод 
 
Жич: Харин та дараагийн хуудсыг эргүүлэхээсээ өмнө www.TMMBook.com цахим хаягаар хандаж ӨГ Загвар (2013) 
Тэмдэглэлийг (ӨГ 30 өдрийн сорилтыг хэрэгжүүлэх үедээ ашиглана) татаж авахын зэрэгцээ 
www.MyTMMCommunity.com цахим хаягаар хандаж ӨГ Бүлгэмд нэгдээрэй.     

ХЭЛ ЭЛРОДЫН  

МЭНДЧИЛГЭЭ 

 Бүү Ай: Та Чадна! 

http://www.tmmbook.com/
http://www.mytmmcommunity.com/
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 “Хэн байгаа тань хэн байснаас тань шалтгаалсан хэрэг. Харин хэн болох тань хэн болох  
сонголтоос тань бүрэн хамаарна.” 

 

ТА1: Та амьдралынхаа аль хэсэгт (илүү) талархаж бас үүнийгээ илэрхийлж чадах вэ?  
Бидний аз жаргал, сэтгэлзүйн эрүүл мэнд нь талархах сэтгэл болон үүнийгээ илэрхийлэх чадвараас байнга 
хамааралтай байдаг. Жишээ нь хүн нэг бүрт ямар ч үед төвлөрч болох хоёр өөр (хийсвэр) жагсаалт байдаг гэж 
бодъё. Нэг жагсаалтад бидний талаарх “муу” зүйл болгоныг багтаасан бол нөгөөд нь “сайн” буюу бидний 
ТАЛАРХАЖ явдаг зүйлс орсон байдаг. Харин аз жаргалгүй хүмүүс “Би гутранги үзэл гаргаад байгаа юм биш. 
Харин зүгээр л аливаад бодитой хандаж байна” гэх мэт үгээр өөрсдийн сөрөг үзэл бодлоо хамгаалдаг. Үнэн 
гэж үү? Тэгвэл бодит байдлыг эрхэмлэдэг хүн ихэнх цаг хугацаагаа “муу” жагсаалтад үрж, бусдад байнга 
гомдол мэдүүлэх нь ихэнх цагаа (95-99 хувийг нь шүү) талархах зүйлсэд зориулж, “Сайн... Онц... Агуу...” 
жагсаалтаа бусдад илэрхийлэхээс зөв гэж үү? Үгүй л болов уу. Үнэндээ эдгээр хоёр үзэл бодол нь хоёулаа 
бодитой боловч алийг нь сонгох (илүү их цаг хугацааг зарцуулах) эсэхээс таны амьдралын чанар 
шалтгаалахад хүрдэг. Мөн (бас хэр гүн гүнзгий) амьдралынхаа хэсэг бүрт (тэр ч бүү хэл бэрхшээлээсээ хүртэл 
хэрхэн суралцаж, ямар сургамж болох тухай бодох) үнэн сэтгэлээсээ байнга талархах аваас та төдий чинээ аз 
жаргалтай, эрүүл энх, бас эрч хүчтэй болох болно! Иймээс та талархах зүйлсээ (эсвэл мэдрэмжээ) бичиж 
тэмдэглэхэд хэдэн хормыг зарцуулаасай гэж би танаас хүсэх байна... 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ТА2: Та дараагийн 30 өдрийн турш юуг сайжруулж өөрчлөх хүсэлтэй байна вэ?  
Хэрвээ та унтаад сэрэхдээ л амьдралынхаа нэг хэсгийг ид шидийн мэт өөрчлөх чадвартай бол яг юу 
өөрчлөхийг хүсэх вэ? Та илүү их аз жаргалтай болохыг хүсэх үү? Илүү эрүүл саруул байхыг уу? Илүү их 
амжилтыг уу? Гоё сайхан бие галбирыг уу? Илүү их эрч хүчийг үү? Сэтгэлийн дарамтаа хөнгөлөхийг үү? Их 
мөнгийг үү? Аль нэг бэрхшээлээ шийдвэрлэхийг үү? Аль эсвэл хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийг үү? Үнэндээ та 
амьдралынхаа аль ч хэсгийг өөрчилж болох учраас маш тодорхой зорилт тавиарай...   
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

— Алхам #1 — 

ТОДОРХОЙЛОХ АСУУЛТУУД 

[Тодорхой байдалд хүрэх нь: Чухал асуултын тусламжтайгаар сэтгэлзүйгээ бэлтгэх] Санамж: Энд “Амьдрал 
өөрчлөх” (30 өдрийн дотор) асуудал яригдаж байгаа төдийгүй үнэ цэнэтэй бүхий л зүйлсийн нэгэн адил Өглөөний 
Гайхамшиг™ Амьдрал өөрчлөх 30 өдрийн сорилт нь танаас тодорхой хэмжээний бэлтгэл шаардах болно. Иймээс та 
эхний дасгал ажлын 5 тодорхойлох асуултад хариулахад тодорхой цаг хугацааг (ойролцоогоор 30-60 минут) заавал  
зарцуулаарай. Мөн та энэхүү алхамд хэдий чинээ анхаарна, бусад алхмууд  төдий чинээ үр өгөөжтэй байх болно. 
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ТА3: “Түвшин 10” амьдралаа бүтээхэд таныг ямар айдас хойш нь чангааж байна вэ?  
Гүн айдас маань (сэтгэлийн маань гүнд байдаг учраас бид тэр болгон мэдрээд байдаггүй) биднийг ажил 
амьдралаа дараагийн түвшинд гаргаж, хүссэн амжилтдаа хүрэхэд саад тотгор болж байдаг нь олонтоо. 
Хэдийгээр олонх хүмүүс айдсаа бодохыг ХҮСДЭГГҮЙ (тэгээд ч айдсаа бодож, хүлээн зөвшөөрөх нь хэнд ч 
таатай байдаггүй) боловч ингэх нь айдсаа даван туулахад нэн чухал байдаг. Магадгүй та “Айдсаас өөр айх 
зүйл үгүй”, эсвэл “Айдастай халз тулах аваас замхран арилах болно” гэсэн хэлц үгийг  сонссон байх. Эсвэл та 
“АЙДАС гэдэг нь Ай тэгээд Дас” гэсэн хошин хувилбарыг ч сонссон байх. Гэхдээ дээрх бүх хувилбарууд үнэн 
бөгөөд айдас гэдэг биет бус буюу үл мэдэгдэх эсвэл байж болох хамгийн муу үйл явдал (бодит байдал болох 
нь ховор) байдаг учраас айдаг зүйлсээ хийх явцад айдас алга болдог билээ. Иймээс таныг энд хэн ч харахгүй 
учраас бүү айгаарай. Өөртөө шударга хандаж, магадгүй урьд өмнөхөөсөө илүү нээлттэй байж таныг хүссэн 
амьдралдаа хүрэхэд саад болдог айдас, болгоомжлол, эргэлзээтэйгээ нүүр тулаарай.  
_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ТА4: “Түвшин 10” амьдралдаа хүрэхийн тулд та ямар итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй вэ?  
Итгэл үнэмшил бол энэ ертөнцийн хамгийн хүчирхэг бөгөөд бүтээлч хүч бөгөөд энэ дэлхийн хүн нэг бүрт заяагдсан 
байдаг. Иймээс бидний амьдралын сайн муу (гадаад болон дотоод) бүхэн бидний итгэлээс үүдэн гардаг. Хэрвээ та итгэж 
чадвал ялангуяа бат итгэх аваас амжилтад хүрэх нь гарцаагүй бөгөөд амжилт гаргах хүртлээ хичээж ажиллах нь мэдээж. 
Нөгөөтээгүүр, хэрвээ хэн нэгэн амжилт гаргана гэдэгтээ бүрэн итгэлгүй бол эхний саад бэрхшээлтэй тулангуутаа бууж 
өгөх нь гарцаагүй. Үүний нэгэн адил хэрвээ та хайр хүртэх эрхтэй гэж бодвол бусад хүмүүс таныг хайрлах болно итгэхгүй 
бол үгүй гэсэн үг. Түүнчлэн хэрвээ та хүмүүс төрөлхийн сайн чанартай гэж үзвэл бусдаас сайныг нь л олж харах бөгөөд  
эсрэгээрээ бол мууг нь олж харах нь дамжиггүй. Иймээс та амьдралдаа хүссэн бүхнийг тань бий болгох тэр л эрч хүчийг 
өгөх итгэл үнэмшлийг өөртөө бат суулгах нь амин чухал юм шүү. “Бод, Баяж” хэмээх сонгодог бүтээлийн зохиогч 
Наполеон Хилл нэгэнтээ “Оюун санаандаа дүрсэлж, итгэсэн бүхэн бодит байдал дээр бий болдог” гэж хэлсэн нь юутай 
үнэн билээ. Тиймээс та бусдын нэгэн адил хүссэн амьдралаа хүртэх эрхтэй, боломжтой гэдгээ өөртөө өдөр тутам 
сануулж байхын тулд ямар итгэл үнэмшилтэй болох хэрэгтэй вэ? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 
ТА5: Та яагаад ЯГ ОДООНООС эхэлж амьдралаа өөрчлөх ЁСТОЙ вэ?  
Дээрх асуултыг би хамтарч ажиллах эсэхээ шийдэх гэж буй бүх “боломжит” (Амьдрал/Амжилтын) 
дасгалжуулалтын үйлчлүүлэгч нараасаа асуудаг. Би тэдэнд “Та надад болон өөртөө ЯАГААД яг одоо өмнө нь 
хүрч байгаагүй өндөрлөгт хүрч, хүссэн амьдралаа цогцлоох болсон тухайгаа итгүүлэх хэрэгтэй” гэж хэлдэг. 
Иймээс ТА яагаад хэр тааруу байдлаас татгалзаж, нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглах ёстой болсноо 
тайлбарлаарай. Яагаад яг ОДОО гэж?  
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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— Алхам #2 — 

“АМЬДРАЛЫН ХҮРД” ҮНЭЛГЭЭ 

Бөглөсөн Загвар 

[“Амьдралын хүрд” үнэлгээ: Одоогийн амжилт болоод сэтгэл ханамжийн түвшингээ тодорхойлох нь] Хэрвээ бид 
амьдралынхаа бүхий л хэсгийн амжилт/сэтгэл ханамжийг үнэлэх аваас бүгдийг нь “Түвшин 10” дээр байлгахыг хүсэх 
нь мэдээж. Гэхдээ “Түвшин 10” бүхий амьдралыг бүтээхийн тулд одоо хаана байгаагаа шударгаар тодорхойлохоос 
эхлэх хэрэгтэй. Хэмжээс бүрийн амжилт/сэтгэл ханамжтай байдлаа 1-10 хүртэлх тоогоор (төв нь 0 болно) үнэлж 
тохирох зайг өнгөөр будаарай (бөглөсөн загварыг доороос харна уу). Үүнийг хийж гүйцэтгэсний дараа та аль 
хэсэгтээ амжилттай яваа болон Түвшин 10 бүхий амьдралаа бий болгохын тулд дараагийн 30 өдрийн турш анхаарч 
сайжруулах ёстой хэсгүүдээ тодорхой мэдэх нь дамжиггүй.  
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 “Өдөр бүр мөрөөдлийнхөө төлөө алхам хийж, эрс шийдэмгий байх аваас 
 таныг юу ч зогсоож чадахгүй.” 

 

 
[Гэр бүл болон Найз нөхөд] Гэр бүл, найз нөхдийнхөө Түвшин 10 бүхий харилцааны талаарх өөрийнхөө 
алсын харааг дүрсэлж бичээрэй. Та тэдний амьдралд хэрхэн илүү их үнэ цэнийг бий болгож болох вэ? Та 
тэднээс ямар хандлага, зоригжуулалт, урам авмаар байна вэ? Та хэрхэн илүү сайн найз, эцэг эх, ах дүү, хүү, 
охин байж болох вэ? 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Хувь хүний хөгжил] Түвшин 10 бүхий хувь хүний хөгжил гэж таны хувьд юу вэ? Та хэдэн ном уншмаар байна 
вэ? Өглөөний Гайхамшгийг та долоо хоногт хэдэн удаа хиймээр байна вэ? Та ментортой болмоор байна уу? 
Эсвэл мэргэжлийн дасгалжуулагч хөлсөлмөөр байна уу? Ямар сургалтад хамрагдмаар байна?  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Эрүүл мэнд/Фитнес] Таны хувьд Түвшин 10 бүхий эрүүл мэнд/фитнес гэж юу болохыг тайлбарлаарай. Та юу 
идэх вэ? Та юу идэхгүй вэ? Та хэр давтамжтай дасгал хөдөлгөөн хийх вэ? Та ямар мэдрэмж авах вэ? Танд 
хэдий хэмжээний биеийн эрч хүч хэрэгтэй байгаагаа бичээрэй.  
___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Санхүү] Та өөрийн Түвшин 10 бүхий санхүүгийн нөхцөл байдлаа тайлбарлаж бичээрэй. Та хэр их орлого 
олохыг хүсэж байна вэ? Хэдийг нь хадгалах вэ? Буяны үйлсэд хандив өргөх үү? Таны  санхүүгийн ямар 
бэрхшээлүүд шийдвэрлэгдэх вэ? Та өөртөө болон хайртай хүмүүстээ хүсэж буй эрх чөлөө, амьдралын хэв 
маягийг дүрсэлж бичээрэй.  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

— Алхам #3 — 

ТАНЫ “ТҮВШИН 10” БҮХИЙ АЛСЫН ХАРАА 

[Таны “Түвшин 10” бүхий алсын хараа: Амьдралынхаа хэсэг бүрийн тохиромжтой нөхцөл байдлыг тодорхойлох 
нь] Та нэгэнт Амьдралын хүрдийг ашиглан 10 чухал хэсгүүдийнхээ амжилт болоод сэтгэл ханамжийг шударгаар 
үнэлж мэдсэн болохоор одоо Түвшин 10 бүхий амьдралаа бий болгох дараагийн алхам бол үүнийг нарийн 
тодорхойлох явдал юм. Та доорх зайг ашиглан Түвшин 10 бүхий амьдралынхаа алсын харааг дүрслээрэй. Ингэснээр 
та Өглөөний Гайхамшиг™ амьдралаа өөрчлөх 30 өдрийн сорилтоо хийх явцдаа тохирох алхмуудыг тэр даруйд нь 
гүйцэтгэх боломжтой болно. Санамж: Та алхам алхмаар (өдөр өдрөөр) бүхий л амьдралаа өөрчлөх хүчтэй гэдгээ бүү 
мартаарай. 
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______________________________________________________________________________________________ 

 
 [Ажил мэргэжил/Бизнес] Түвшин 10 бүхий ажил мэргэжлийн амьдралаа тайлбарлаж бичээрэй. Та юу 
хиймээр байна? Та хэнтэй хамт ажилламаар байна? Та хаана ажилламаар байна? (Гэр, оффис, томилолт гэх 
мэт.) Та хэдэн хүнд нөлөөлмөөр байна? Танд шинэ бизнес эхлүүлэх эсвэл ном бичих гэх мэт мөрөөдөл бий 
юу? Таны чин хүсэл тань юу вэ?   
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

[Биет орчин] Та өөрийн Түвшин 10 бүхий ажиллах орчныг дүрслэн бичээрэй. Та хаана амьдрахыг хүсэж байна вэ? Юу 
өөрчлөгдөх ёстой вэ? Та өдөр бүрийг Түвшин 10 бүхий ажиллах орчиндоо өнгөрүүлэх нь танд ямар мэдрэмж төрүүлэх 
вэ?  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Зугаа цэнгэл ба амралт] Таашаал авах гэж амьдардаг учраас таны хувьд Түвшин 10 бүхий зугаа цэнгэл мөн 
амралт гэж юу болох талаар бичээрэй. Та юу хийх дуртай вэ? Таны хүсэл мөрөөдөл? Та алийг нь илүүтэй 
хийхийг хүсэж байна вэ?  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Хайртай нэгэн/Хайр дурлал] Та одоогийн (эсвэл хараахан шийдэгдээгүй байгаа) хайртай нэгэнтэйгээ бий 
болгох Түвшин 10 бүхий харилцаагаа тайлбарлаарай. Та юу хүсэж байна? Хамгийн чухал нь: ТА хэрхэн хүссэн 
хайр халамжаа өөртөө татах нэгэн болж чадах вэ?  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Хувь нэмэр/Хандив] Түвшин 10 гэж юу болох талаар тайлбар хийгээрэй. Бусдад туслах таны хувьд хэр чухал 
вэ? Хэдий хэмжээний цаг хугацаа, мөнгө эсвэл нөөц бололцоог та бусдад түгээмээр байна? Та ямар хүмүүс 
болоод байгууллагад хувь нэмрээ оруулмаар байна?  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 [Итгэл үнэмшил] Таны амьдралдаа Түвшин 10 бүхий итгэл үнэмшилтэй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Та өдөр бүр Нам 
гүмд хэдий хугацааг зарцуулах вэ? Та сүм хийдэд хэр олон очиж байх вэ? Та бурхантай хэрхэн харилцаагаа сайжруулах 
вэ?  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Ер бусын амьдарна гэдэг хамгийн чухал зүйлсээ өдөр бүр байнга хөгжүүлэхийн нэр юм.  
- РОБИН ШАРМА  

[Гэр бүл болон Найз нөхөд] Гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө Түвшин 10 бүхий харилцаа бий болгохын тулд та ОДОО ямар 
дадал хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ? Нэг хүн рүү өдөр бүр утасдаж амьдралд хэрхэн үнэ цэнэ нэмж болох талаар асуух уу? 
Эсвэл тэд таны хувьд ямар чухал болохыг хэлэх хэрэгтэй юу?  
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

[Хувь хүний хөгжил] Хүртэх ёстой “Түвшин 10” бүхий амьдралаа бий болгох тэрхүү хүнийг бүтээх сэтгэлзүй, мэдлэг, ур 
чадвартай болохын тулд та ОДОО ямар дадал хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ? Өглөөний Гайхамшиг мэдээжийн хариулт боловч 
та өөр юу хийж чадах вэ? Тэгвэл хувь хүний хөгжлийн ярьдаг ном сонсвол болох уу? Өөр юу байж болох вэ?   
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Эрүүл мэнд/Фитнес] Эрүүл чийрэг болохын тулд ОДОО та ямар дадал хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ? Өдөр бүр гүйх үү? 
Фитнест явах уу? Түргэн хоолноос татгалзах уу? 
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Санхүү] Таныг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүргэх ямар дадлыг та ОДОО хэвшүүлж эхлэх хэрэгтэй вэ? 10 хувийг хадгалах уу? 
Зардлаа танах уу?  
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Ажил мэргэжил/Бизнес] Түвшин 10 бүхий ажил мэргэжлийн амьдралаа бий болгохын тулд та ОДОО ямар дадал 

хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ?    
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Биет орчин] Та ОДОО ямар дадлыг хэвшүүлснээр орчноо сайжруулж болох вэ? Өдөр бүр эмх цэгцтэй байх уу? Эсвэл 
дахин засал чимэглэл хийх үү?   
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Зугаа цэнгэл ба амралт] Амьдралыг тань илүү хөгжилтэй болгох ямар дадлуудыг та яг ОДОО хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ?   
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Хайртай нэгэн/Хайр дурлал] Түвшин 10 бүхий харилцаагаа бий болгохын тулд та яг ОДОО ямар дадал хэвшүүлэх 
хэрэгтэй вэ?  

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 [Хувь нэмэр/Хандив] Хувь нэмэр илүү их оруулахын тулд та ОДОО ямар дадал хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ? Тогтмол багахан 
хэмжээний хандив өгдөг болох уу? Долоо хоног бүр цаг заваа зарцуулдаг болох уу? Хэн нэгнийг ивээн тэтгэх үү? Таны 
хувьд өөр юу байж болох вэ?   
 
 

— Алхам #4 — 

“Түвшин 10” Бүхий Дадал 

 [Түвшин 10 бүхий дадал: Амжилтыг тань зайлшгүй болгох өдөр тутмын туршлага бий болгох нь] Өглөөний 
Гайхамшиг номын Тэвчишгүйгээс Уйгагүй болох нь буюу 9 дүгээр бүлэгт та 30 өдрийн дотор ямар ч дадал өөртөө 
суулгаж болох талаар үзсэн. Тэгээд ч таны амьдралын бүхий л амжилт бүтээл дадлаас хамаардаг нь үнэн. Иймээс та 
амьдралынхаа хэсэг бүрийг сайжруулах 1-2 “Түвшин 10” бүхий дадлаа тодорхойлж Өглөөний Гайхамшиг Амьдралаа 
өөрчлөх 30 өдрийн сорилтын үеэрээ хэрэгжүүлээрэй.  
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1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

[Итгэл үнэмшил] Итгэл үнэмшлээ бэхжүүлэхийн тулд та ОДОО ямар дадал хэвшүүлэх хэрэгтэй вэ? Өдөр бүр залбирах уу? 
Бясалгал хийх үү? Сүм хийдэд явах уу?  
 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

“Түвшин 10” Бүхий 
Дадал 
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1. Нам Гүм (ӨГ)                               

2. Зоригжуулалт (ӨГ)                               

3. Төсөөлөл (ӨГ)                               

4. Дасгал (ӨГ)                               

5. Уншлага (ӨГ)                               

6. Тэмдэглэл (ӨГ)                               

7.                                
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1.  Нам Гүм (ӨГ) X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

2.  Зоригжуулалт (ӨГ X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

3.  Төсөөлөл (ӨГ) X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

4.  Дасгал (ӨГ) X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

5.  Уншлага (ӨГ) X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

6.  Тэмдэглэл (ӨГ) X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 
7. Зорилгуудаа эргэн 
харах 

X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

8. Борлуулалтын 30 
оролдлого хийх 

X X X X X O O X X X X X O O X X X X X O O X X X X X O O X X 

9. Түргэн хоолноос 
татгалзах 

X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X 

10. Болзоонд явах O O O O O X O O O O O O X O O O O O O X O O O O O O X O O O 

— Алхам #5 — 

 (30 Өдрийн) Өөрчлөлтийн Хяналт  

 [30 өдрийн өөрчлөлтийн хяналт: Өдөр бүрийн үйл явцаа хянаснаар үр дүн гаргах нь] Өглөөний Гайхамшгийг™ 
“түргэн эхлүүлэхийн” тулд Өглөөний Гайхамшгийг бүхэлд нь тэр дундаа хувь хүний хөгжлийн хурдасгуур болох “Life 
S.A.V.E.R.S”-г хэрэгжүүлж өдөр бүр явцаа хянаж байх нь чухал. Түүнчлэн “Life S.A.V.E.R.S”-аас (доор дурдсан) гадна 
өмнөх хуудсан дээрх дараагийн 30 өдрийн турш хэвшүүлэх Түвшин 10 бүхий 4 дадлыг багтаагаарай. Үйл явцаа хянах 
нь танд асар их давуу талуудыг бий болгох бөгөөд хариуцлага, сахилга бат суулгаад зогсохгүй Түвшин 10 бүхий 
дадлаа өөртөө хэвшүүлэх бүртээ та мэдрэгдэхүйц урам зориг авах нь гарцаагүй. 

Бөглөсөн Жишээ (Алдсан Өдөргүй) 

[Заавар] Тухайн өдрөө төлөвлөсөн бүхнээ хийсэн бол “Х” гэсэн харин амрахаар ТӨЛӨВЛӨСӨН (урьдчилан) өдрөө “О” 
гэж тэмдэглээрэй. Алдсан өдрөө хоосон орхиж болно. Гэхдээ мэдээж хэрэг “алдсан” өдөр огт гаргахгүйг хичээх 
хэрэгтэй боловч хувийн хөгжил бол төгс төгөлдөр байдал бус үйл явц гэдгийг санаарай.  
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 “Байгаа амьдралдаа дурлахын зэрэгцээ мөрөөдлийн амьдралаа бүтээ. Та аль нэгийг нь сонгох 
ёстой гэж бүү бодоорой.” 

“Төгс байх гэсэн шаардлагаа энгийн байх боломжоор солиорой. Өөрөөрөө бай. Өөрийгөө 

байгаагаар нь хайрла. Бусад хүмүүс ч таныг хайрлах болно.” 

 

“Таны одоо байгаа байдал түр зуурын бөгөөд яг байх ёстой газраа байна гэсэн үг. Та өдийг хүртэл 

явж ирэхдээ туулах ёстой зам мөрөө туулж ирсэн учраас ирээдүйд амьдралдаа хүссэн бүхнээ бүтээх 

нэгэн болох нь тодорхой.” 

 

“Амьдрал хүнд хэцүү – ялангуяа хүнд сорилттой үед одоо цаг л бидний хувьд суралцаж, 

ухаарч, урьд өмнө нь байснаасаа хавьгүй илүү болох боломж билээ.” 

 

“Та энэ дэлхий дээрх бусад хүмүүсийн нэгэн адил ер бусын аз жаргал, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөтэй 

байх эрхтэй! Үүнийг сэтгэл зүрхэндээ бат шингээж, өөрийн хүртэх ёстой амьдралаа бүтээх 

алхмуудыг ӨНӨӨДРӨӨС эхэлж хийгээрэй.” 

 

“Байгаа бүхэндээ талархаж, байхгүй бүхнээ хүлээн зөвшөөрч, үргэлж хүссэнээ бүтээж 

яваарай.” 

 

“Амьдралынхаа бүхий л зүйлд үүрэг хариуцлага хүлээх тэрхүү мөч бол амьдралдаа юуг ч бүтээх 

хүчтэй болох мөч билээ.” 

 

“Өнөөдрийг амьдралынхаа хамгийн сайн өдөр болгоорой. Учир нь танд ингэхгүй байх шалтаг 

шалтгаан гэж үгүй билээ.” 

 

“Хэн байгаа тань хэн байснаас тань шалтгаалсан хэрэг. Харин хэн болох тань хэн болох сонголтоос 

тань бүрэн хамаарна.” 

 

“Өдөр бүр мөрөөдлийнхөө төлөө алхам хийж, эрс шийдэмгий байх аваас таныг юу ч зогсоож 

чадахгүй.” 

 
 

 
 

 
 

 

Бонус: Хэл Элродын  

УРАМ ЗОРИГ ӨГӨХ ИШЛЭЛҮҮД 

1. www.MyTMMCommunity.com цахим хаягаар хандаж Өглөөний Гайхамшиг
тм 

цахим 
бүлгэмд нэгдээрэй. 

2. TMMBook.com цахим хуудасны бүхий л ҮНЭГҮЙ материалыг ашиглаарай.  
3. MiracleMorningBlog.com цахим хуудсан дээрх ҮНЭГҮЙ нийтлэлийг уншиж, ҮНЭГҮЙ 

бичлэгүүдийг үзээрэй. 
4. MiracleMorning.com дээр Өглөөний Гайхамшгаа

тм 
бусадтай ҮНЭГҮЙ хуваалцаарай.  

5. MiracleMorningJournal.com цахим хуудаснаас Өглөөний Гайхамшиг
тм

  (2013) 
ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТРИЙГ  татаж аваарай. 

 

Өөр бусад зөвлөгөө болон ҮНЭГҮЙ материалууд 

http://www.mytmmcommunity.com/
http://www.tmmbook.com/
http://www.miraclemorningblog.com/
http://www.miraclemorning.com/
http://www.miraclemorningjournal.com/

