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Доорх хүчирхэг Зоригжуулалтыг өдөр бүр уншиж ӨӨРИЙГӨӨ дараагийн түвшинд гаргаарай!  

 
НЭГДҮГЭЭРТ: Би энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн нэгэн адил ер бусын амжилтад хүрч, хүсэл мөрөөдлөө 
биелүүлэх чадвартай нэгэн. Харин намайг шилдгүүдээс тусгаарлах цорын ганц хүчин зүйл бол миний 
тууштай байдал билээ. Иймээс энэ мөчөөс эхлээд өөрийн хүртэх ёстой, хүссэн амьдралаа бий болгохын 
тулд өдөр бүр өөрийгөө хөгжүүлж, байнга сахилга баттай байхад өөрийгөө 100 хувь дайчлах болно.    
 
ХОЁРДУГААРТ: Үүнийг хийж гүйцэтгэхийн тулд зорилгодоо үнэнч байж, үргэлж “зөв”-ийг (хялбарыг бус) 
сонгож, өмнө нь байгаагүйгээр өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй гэдгийг би мэднэ. Мөн энэхүү 
ЗОРИГЖУУЛАЛТАА өдөрт багадаа нэг удаа унших бөгөөд өглөө боссоныхоо дараа (Өглөөний Гайхамшгийн 
үеэр), орой унтахаасаа өмнө уншиж байна. Улмаар хүссэн газарт минь хүргэх үйл хөдлөлийг ӨНӨӨДӨР 
хийх болно.    
 
ГУРАВДУГААРТ: Би өөрийн ур чадварт дүйцэх, хүрч чадах амжилтаасаа бага зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. 
Үнэндээ бүхий л чадлаа дайчилж, хүссэн амьдралаараа амьдарч ойр тойрныхондоо үлгэр жишээ болох 
үүрэг хариуцлага надад бий. Иймээс хүссэн амьдралаа цогцлоохын тулд би хэн нэгнийг эсвэл ирээдүйг 
хүлээх шаардлагагүй. ОДОО бол миний цаг хугацаа.   
 
ДӨРӨВДҮГЭЭРТ: Шударга үнэн болоод зарчимч байдал дээр суурилаагүй бол ямар ч амжилтыг тогтоон 
барих боломжгүй. Тиймээс би байнга бусдыг бодолцож, амин хувиа хичээсэн эсвэл оролцогч бусад 
талуудад хор хохиролтой үйлдэл хийхгүй. Бусдад туслах гэсэн энэхүү үйлдэл маань тэдэнд надад туслах 
сэдэл төрүүлэх нь гарцаагүй. Хүн төрөлхтөнийг хайрласнаар би үзэн ядалт, атаархал, хор шар, бэртэгчин 
зан хийгээд үл итгэлцлийг үгүй хийж чадна. Учир нь бусдад сөргөөр хандах нь хэзээ ч амжилт авчирдаггүй 
гэдгийг би мэднэ. Би өөртөө болон бусдад итгэдэг учраас тэд ч надад итгэх нь дамжиггүй. 
 
ТАВДУГААРТ: Би энэхүү Зоригжуулалтаа өдөрт нэг удаа чангаар дуудаж, гүн итгэл үнэмшилтэй болсноор  
бие даасан, амжилттай нэгэн болох нь гарцаагүй. Өнөөдрийг бас маргаашийг ч гэсэн би амьдралынхаа 
хамгийн сайн өдрүүд болгох болно.     
 
Гарын үсэг: __________________________________ Огноо: _________________ 
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ЗОРИГЖУУЛАЛТЫН ЖИШЭЭ 

Өөр бусад зөвлөгөө болоод ҮНЭГҮЙ материалууд 

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

цахим бүлгэмд нэгдээрэй. 
2. TMMBook.com цахим хуудасны бүхий л ҮНЭГҮЙ материалуудыг ашиглаарай.  
3. MiracleMorningBlog.com цахим хуудсан дээрх ҮНЭГҮЙ нийтлэлийг уншиж, ҮНЭГҮЙ бичлэгүүдийг үзээрэй. 
4. MiracleMorningJournal.com цахим хуудаснаас Өглөөний Гайхамшиг

тм
  (2013) ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТРИЙГ татаж 

аваарай. 
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