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Доорх шүүсийг өдөр бүр ууж ЭРҮҮЛ МЭНД болон ЭРЧ ХҮЧЭЭ дараагийн түвшинд 
гаргаарай!  

 
 
Шинэ жимс, хүнсний ногоо гэх мэт АМЬД ХҮНС хэрэглэх нь ЭРЧ ХҮЧ нэмэгдүүлээд зогсохгүй ОЮУН 
УХААНЫГ тань саруулжуулж, ТӨВЛӨРӨЛ болоод ТОДОРХОЙ байдлыг нэмэгдүүлж, биеийн 
эсэргүүцлийг тань сайжруулж ЭРҮҮЛ байлгахын зэрэгцээ өөр олон гайхалтай ач тустай 
болохыг аль хэдийн нотолсон байдаг. Тэгээд ч “юу иднэ, түүнийгээ нөхнө” гэдэг үгийг санаарай. 
Хэрвээ та биеэ тордвол эргээд бие тань таныг тордох болно. Иймээс та доорх амьдрал 
өөрчлөгч шүүсийг өдөр тутам хэрэглэж, ГАЙХАЛТАЙ ЭРЧ ХҮЧИЙГ тэр дороо мэдэрч байх 
шийдвэрийг ӨНӨӨДӨР гаргаарай.  
 
Гайхамшигтай амьдрал бүтээхэд тань туслах 
найз (бас дасгалжуулагч), 
 
“Ёо Пэл” Хэл Элрод 

 
Гайхамшигтай эрч хүч (Хагас) орцтой (мөс хүссэн хэмжээгээрээ хийгээрэй) 
 
+ 1 аяга ус, жүржийн шүүс, эсвэл бүйлс/шар буурцагны сүү (*Шар буурцагны сүү нь 
эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой) 
+ 1 банана (хөлдөөсөн байж болно) 
+ Атга дүүрэн бууцай (хөлдөөсөн байж болно) 
 
Гайхамшигтай эрүүл мэнд (Бүтэн) орцтой (*Дээрх орц дээр нэмнэ) 
+ 1 Навчит манжин, эсвэл буржгар байцаа (Анхааруулга: Буржгар байцаа = Хүчтэй амт!) 
+ Атга дүүрэн жимс (хөлдөөсөн байж болно) эсвэл ширхэг манго 
 
*Дээрх дурдсан ихэнх орц нь дурын хүнсний дэлгүүрт байгаа төдийгүй “органик” байвал илүү тохиромжтой.  
 
**Тэжээллэг чанарыг дараагийн хуудсан дээр оруулсан болно.  
 
***Дээрх орцыг нэмж эсвэл хассанаар тэжээллэг чанар нь буурахгүй бөгөөд хэрвээ холигч тань хангалттай том бол 
орцыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломжтой.  

 
 

 
 
 

 

 

Өглөөний Гайхамшиг  

ӨДӨР БҮР ЭРЧ ХҮЧ ӨГӨХ ШҮҮС 

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. 
 

Өөр бусад зөвлөгөө болон ҮНЭГҮЙ материалууд 

http://www.mytmmcommunity.com/
http://www.tmmbook.com/
http://www.miraclemorningblog.com/
http://www.miraclemorningjournal.com/
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Тэжээллэг чанар болон эрүүл мэндэд  тустай чанар 

Шар буурцагны сүү (зөвхөн эмэгтэйчүүдэд тохиромжтой) нь ханасан өөх тос, холестерин маш бага 
агуулсан байдаг. Мөн Витамин Е (Альфа тософерол), төмөр, магни, фосфор, зэс болон селенээр баялаг 
бөгөөд Витамин А, Витамин В12, марганц агуулсан байдаг ажээ. Шар буурцагны сүү нь эрүүл мэндийн 
олон талын ач холбогдолтой хүнсний бүтээгдэхүүн юм. Судалгаанаас үзэхэд шар буурцаг нь хөхний хорт 
хавдраас сэргийлж, түрүү булчирхайн үрэвсэл намдаах үйлчилгээтэй төдийгүй зүрх судасны өвчлөл, 
ясны сийрэгжилт, чихрийн шижин, бөөрний үрэвслээс сэргийлдэг байна. Түүнчлэн цэвэрших үйл явцыг 
саармагжуулж, нүдний эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлдөг ажээ. Цаашлаад уураг, эслэгээр баялаг байдаг 
ч шар буурцагны хамгийн их ач холбогдол нь изофлавин хэмээх бодисонд байдаг. Хэлэхэд хэцүү үг 
боловч изофлавин гэдэг нь нэг ёсондоо эмэгтэй даавар юм. Энэхүү бодис нь эрүүл мэндийн олон ач 
холбогдолтой төдийгүй тэр дундаа олон төрлийн хорт хавдар, зүрх судасны өвчлөл хийгээд ясны 
сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлдэг байна.  
 
Бүйлсний сүү (эрэгтэй хүмүүст илүү тохиромжтой) нь кальц, Витамин Д, А, Е-ээр баялаг. Тэр дундаа 
Витамин Е-н өдрийн хэрэгцээний 50 хувийг хангадаг байна. Мөн ханасан тослоггүй бөгөөд калийн 
агууламж нь натрийн агууламжаасаа их байдаг ажээ. Гэхдээ давсны хэрэглээгээ хянадаг хүмүүст 
анхааруулахад ванильтай нь 150 мг хүртэлх давсны агууламжтай гэдгийг хэлэхэд илүүдэхгүй байх. 
Цаашлаад 15 гр ууршсан чихрийн нишингийн агууламжтай төдийгүй нийт 16 гр нүүрс ус агуулдаг байна. 
(Гэхдээ дан сүү нь 8 гр нүүрс усны агууламжтай.) Түүнчлэн цэвэршүүлсэн ус, бусад бүйлсээр хийсэн 
хүнстэй харьцуулахад 25 хувиар бага илчлэгтэй буюу Ванильтай бүйлсний сүүний илчлэгийн хэмжээ 90 
байдаг. Цавуулаг чанаргүй, лактозгүй буюу харшил хөдөлгөгч бодис агуулаагүй байна.  
 
Банана нь маш бага ханасан тос, холестерин болон натрийн агууламжтай ажээ. Хүнсний эслэг, Витамин 
С, кали, марганц болон Витамин В6-аар баялаг. Нэг аяга банана нь 1,918 мг нэн хэрэгцээт 18 төрлийн 
амин дэм агуулдаг байна. Банана нь эрүүл мэндийн маш олон ач холбогдолтой учраас дундаж нэгэн, 
тэр ч бүү хэл мэргэжлийн тамирчдад хүртэл бусад жимс жимсгэнээс илүү тустай байдаг. Уг жимсэн дэх 
нүүрс ус болон Витамин В-н нэгдэл нь эрч хүч нэмэгдүүлдэг учраас дасгал хөдөлгөөн хийхээс 30 
минутын өмнө идвэл эсвэл бүр өглөөний цайг орлуулах боломжтой.  
 

Бууцай нь ханасан өөх тос, холестерин маш бага агуулсан байдаг. Мөн Витамин В, цайр, хүнсний эслэг, 
Витамин А, С, Е, К, B2, B6, фолийн хүчил, кальц, төмөр, магни, фосфор, кали, зэс, бета каротен болон 
марганцаар баялаг. Цаашлаад булчингийн хөгжилд нэн чухал 20 амин хүчлийн 18 нь байдаг. Нарийн 
хэлбэл нэг аяга түүхий бууцайнд 809 мг амин хүчил байдаг ажээ!  
 
Навчит манжин нь ханасан өөх тос, холестерин маш бага агуулдаг. Мөн тиамин, фолийн хүчил, 
Витамин В, цайр, хүнсний эслэг, Витамин B2, B6, кальц, төмөр, магни, фосфор, кали, зэс, бета каротен 
болон марганцаар баялаг. Түүнчлэн нэн чухал 20 амин хүчлийн 10 нь бас дээр дурдсан зарим нэг амин 
дэмүүд агуулагддаг байна.  
 
Буржгар байцаа нь ханасан өөх тос, холестерин маш бага агуулдаг. Мөн хүнсний эслэг,  уураг, тиамин, 
фолийн хүчил, цайр, Витамин А, С, К, В6, кальц, төмөр, магни, фосфор, кали, зэс, болон марганцаар 
баялаг. Түүнчлэн триптофан, изолейцин, лизин зэрэг үндсэн 20 амин хүчлийг агуулсан байдаг.  
 
Манго нь  хүнсний эслэг, Витамин В6, А, С-ээр баялаг. Мөн 100 гр манго жимсэнд 1990 мкг Витамин А 
агуулагддаг нь бусад жимстэй харьцуулахад үлэмж их ажээ. Түүнчлэн энэхүү хэмжээ нь болцоосоо 
хамаарч нэмэгддэг байна. Иймээс манго боловсрох цагаар энэхүү жимсийг хүнсэндээ хэрэглэснээр 
бүтэн жилийн турш хүрэлцэхүйц хэмжээний А амин дэмийг элгэндээ хурааж авах боломжтой.        
 


