ТАВТАЙ МОРИЛ
АМЬДРАЛ ГАЙХАЛТАЙ!
Юуны өмнө танд Гэр Бүлийн Динамик хөтөлбөрт оролцох урилгатай минь
танилцаж буй өдрийн мэндийг хүргэе! Би таныг энэ танилцуулга урилгын дотор
байгаа бүхнийг ид шидийн ертөнцийн хаалга тогшиж буй мэт хүндэтгэлтэйгээр
сэтгэл догдлон уншина гэж найдаж байна.
Энэ бол жирийн нэгэн танхимын сургалт биш, онлайнаар мөнгө олох гэж
хийдэг бохир муухан бодолд хөтлөгдсөн сургалт ч биш. Энд танд өгч байгаа бүхэн
миний Монголчуудаа гэсэн чин сэтгэл зүрхнээс минь ундарч, амьдралын бэрхшээл
зовлондоо хөтлөгдөж яваа гарах гарцаа хайж “Үнэхээр сайхан амьдрал байдаг бол
надад хэлтэрхийнээс ч болов амсуулаач, амьд явсныхаа аз жаргалыг би гэр бүлээрээ
мэдэрч, хамтдаа бүтээж сурмаар байна.” хэмээн битүүхэндээ шивнэж яваа ухаалаг
ухамсартай хэн бүхэнд зориулсан боломж.
Энэ онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр бол амьдралын ухаан, гэр бүлийн аз
жаргалын философи. Гэр бүл гэдэг ертөнцийн хаалганы цаана хайртай хүнтэйгээ
учраа олоод аз жаргал мэдрэх нэгэн өдөр байхад, хатуу хөтүү амьдралын гашуун
тохиолдлуудаас авахуулаад жижигхэн үл ойлголцол хэрүүлээс үүдэн гарсан зүрх
сэтгэлийн шаналлаа эдгээх гайхамшигтай ертөнц рүү бид таныг урьж байна.
Энэ гэр бүлийн аз жаргалын философийг суралцаагүйгээс болж Монголын
маань гэр бүлүүд өчнөөн хэдэн зуу, мянгаараа салалт руу нүүрлэдэг. Аль эсвэл гэр
бүлийн дотоод зөрчилдөөнтэй, дургүй байсан ч хүчинд автаж стресстэй
бухимдалтайгаар бие биендээ гомдсон, буруутгасан, харц тулгарахад аз жаргалын
мишээл биш, дургүйлхсэн хөмсөг зангидсан харцаар харилцдаг. Насаараа бие
биедээ хайртай хагацан салахгүй гэсэн хосууд, бие биедээ тунирхах гомдох, тэр бүү
хэл бие биенээсээ бүүр эсрэг тэсрэгээрээ зайлсхийх, хөндийрөх, ам ангайвал л
хэрүүлийн сэдэв болчих гээд байдаг нь үнэн биз дээ? Хардалт, гэр бүлээс гадуур

сексийн харилцаа ч элбэг.

Гэр бүлийнхээ асуудлуудыг бид шийдэх гэж хаанаас дэмжлэг туслалцаа
хайдаг вэ? Лам бөөгөөс ном уншуулаад үү? Нөхрөө хардсан эмэгтэйчүүд юу
бодож, ямар үйлдэл хийхдээ бэлэн байдаг гээч? Нөхрөө ойлгохгүй, яаж
харилцахаа мэдэхгүй эхнэрүүд үгээ хэлж байна. Гэр бүл гэдэг үнэндээ хүний
хамгийн эмзэг орон зай.
Мөнгө санхүүгийн асуудлаа хоорондоо шийдэж зохицуулж чадахгүй үе
бишгүйдээ л гарахад хаанаас тусламж хайдаг вэ? Аав ээж, ах эгчээсээ юу? Тэд
сал сал л гэнэ. Дахиад хэрүүл маргаан үүсэхээс айсандаа бүх үнэнгээ хэлж
чадахгүй мааск зүүдэг, дотроо битүүхэн стресс дотор хэн хүн болгонд итгэхээс
айж сэжигтэйхэн харцаар өнгөрүүлдэг. Үгүй гэж үү?
Гэхдээ л нийгэмд гэр бүлийн асуудал шавхагдашгүй хүнд
нөхцөлтэйгөөр үүсэж, харилцаа хурц хэвээр байсаар л байна. Өөрийгөө
өөрчлөөд болчихлоо гэж бодовч, гэр бүлийнхэн дотроо ороод ирэхээр хүн
буцаад л яг яаж харилцах аргаа мэдэхгүй, нийгмийнхээ урсгалдаа нэвчээд
зүтгээд байгаа атлаа гэр бүлийнхэнтэйгээ зэрэгцэж ажиллаж ойлголцож
хайрлах арга барилаа мэдэхгүйд байгаа юм.
Тиймээс би даруй гэр бүлийн асуудал дээр тусгайд нь мэргэжил нэгт
найз Жилиан Андэйлийг урьж энэхүү хөтөлбөрийнхөө эхний хувилбарыг
гаргасан билээ. Хөтөлбөрийн ачаар гэр бүлүүд маань улам л бие биенээ
хайрлан дотносч, хамтдаа аз жаргалыг бүтээж, зорилготой болж хувирсан.
Та төсөөлөөд үз. Таныг ТВ үзэж байхад ТВ удирдлагаар чинь хүн суваг
эргүүлээд байгаа юм шиг саад болоод байхаар ядаргаатай хэцүү байдаг шдэ
тэ? Уур хүрнэ биз дээ? Тэвчинэ тэвчинэ гэхэд яаж тэвчихэв гэдэг шиг
бухимдаад стресстээд эхэлдэг биз дээ?
Хүний гэр бүлийн асуудал яг энэ шиг таныг хэчнээн хичээгээд тайван
сайхан амьдрах санаатай зүтгэж байвч танаас шалтгаалахгүй тааламжгүй үйл
явдал асуудлууд хуй салхи шиг хийсч орж ирээд та яахаа мэдэхгүй сандардаг,
бухимддаг биз дээ? Үүнийг засах арга чадварыг танд олгохын тулд л бид энд
зүтгээд байгаа юм.

Би таныг хувийн амьдралынхаа өмнө тулгарсан бэрхшээлүүдийг
шийдээд зогсохгүй, гэр бүлийнхээ өмнө тулгараад буй Бэрхшээлүүдийг
шийдэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэж байна.
Энэ хөтөлбөрт та гэр бүл гэж юу байдаг, тэрийг цогцоор нь судална.
Хань гэр бүлийн хүн, үр хүүхэд, салсан эхнэр (нөхөр), аав ээж, хадам аав
ээж, ах эгч худ ураг гээд гэр бүлийн чинь дотор гадна болдог бүх
асуудлуудыг хөндөж ярилцана.
“Гэр Бүлийн Динамик” хөтөлбөрийн зорилго бол таны өнгөрсөн
олон жилийн турш ухаарч явсан тэр их мэдлэг, туршлага, ур чадварын ид
шидийг гэр бүлийн аз жаргал болгон бүтээх чадварыг олгоход л байгаа
юм. Энэ хөтөлбөр таныг ийм л гэр бүлтэй байх гэж төрсөн юм гэж
бахархмаар тийм гэр бүлийг бүтээх алсын хараа чиглэлийг өгөх болно.
Миний хамтрагч Жилиан Андэйл бидний бүтээсэн энэ хөтөлбөр
дэлхий даяар олон мянган гэр бүлүүд амжилттайгаар ашиглаж байгаа
олон арга ухаан, шилдэг аргачлалыг танд санал болгоно.
Энэ бүхнийг бид ганцаараа биш, Монголын нийгмийг манлайлах
шилдэг гэр бүлийн гишүүн болох танаас эхлээд, шинэ үе тун удахгүй өдөр
тутмын иддэг талх мэтээр өргөн ашиглаж эхэлнэ гэхэд хилсдэхгүй. Тэгвэл
би таныг од мэт үнэ цэнэтэйгээр гялалзах диамондоо олж аваад, түүгээрээ
дамжуулж гэр бүлийнхээ аз жаргалыг бүтээх аянд урьж байна.

Гайхалтай!
Одоо би танд хөтөлбөрийнхөө талаар товчхон танилцуулъя.

Жилиан Андэйл бол Хүний зан чанарыг судлаач мэргэжилтэн, ур
чадварыг хөгжүүлэх консултант, глобал иргэн юм.
Гэр бүлийн ментор, консултант хийхийн зэрэгцээ тэрээр 2 дахиа
гэрлэсэн хосуудын холимог гэр бүлүүдтэй ажиллахад илүү төвлөрч
нарийн чадвар мэргэшсэн.
Гэр бүлийн харилцааг амьдралд ойрхон, сонирхолтой менторын
аргачлалаар өсөн хөгжихөд нь өөрийн хувь нэмэр оруулах нь түүний
зорилго юм. Нийгэмд өрнөж буй өнөөгийн гэр бүлүүдийн өмнө тулгардаг
сөрөг статистикийн үзүүлэлтийн эсрэг гэр бүлээ тогтвортой, уян хатан
чадвартайгаар хүчирхэгжүүлэхийг хүссэн гэр бүлүүдээр дамжуулж
ирээдүйдээ зөв манлайллыг бий болгохыг тэрээр зорин ажилладаг.
Жилиан хувийн баялаг туршлагаас гадна, мэргэжлийн өндөр
чадварынхаа ачаар маш өндөр зэрэглэлийн мэдрэмжтэй, дотнын
сонирхолтой харилцааг бий болгодог. Түүний хүний зан чанар дээр
тулгуурлан судалсан хувь хүнийг хөгжүүлэх нөхөрсөг, сонирхолтой
аргачлалуудын үр дүнд томоохон бизнесийн байгууллагуудад ч төслийн
менежер, өөрчлөлтийн менежментийн мэргэжилтний олон жилийн
амжилтынх нь эх үндэс болдог.
Жилиан Андэйл-ийн вэбсайтаар зочилж, түүний бичсэн ном, ажил
уран бүтээлтэй танилцаарай: Love2Last.co
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2003 - оноос Английг зорьж, бэрхшээлүүд шийдэх боломжийг нээх эрлээ эхлүүлсэн.
2007-2009 онд Master NLP буюу Сэтгэхүйн Хэлзүйн “Програмчлалын Мастер“ эрх
2008 онд “Баян аав Ядуу аав” номын зохиолч Роберт Т Киёосакигийн дасгалжуулалтын
хөтөлбөрт ажилласан.
2009-2011 онд Амьдралын Дасгалжуулагчийн Академид, Амьдралын Дасгалжуулагч
мэргэжлээ эзэмшиж, “Мэргэшсэн Дасгалжуулагч” эрх
2011 онд “Бэрхшээл ба Боломж” ном монгол хэл дээр хэвлэлтэнд гаргасан.
2012 оноос Entrepreneur “Business Academy” ментор хөтөлбөрт ажиллаж, Энтерпрайз,
Бизнесийн дасгалжуулагч ментор эрхээ авч бизнесийн хөтөлбөрүүд дээр ажилласан.
2013 онд “Бэрхшээл ба Боломж” podcast цувралууд хийж 3-хан сард 20000 удаа татагдсан,
“Бэрхшээл ба Боломж” аудио номоо уншиж “Мөнгө ба Миний Үнэ Цэнэ” номоо бичиж хэвлэж
гаргасан.
2014 онд “Мөнгө ба Миний Үнэ Цэнэ” аудио номоо уншиж гаргасан. Онлайн уулзалтын
видеонуудаа бэлтгэж эхэлсэн, 400 000 удаа олны хүртээл болсон.
2015 онд Их Британийн “Хамгийн Их Итгэл Хүлээсэн Бизнес Удирдагч” шагналын эзэн,
“Entrepreneur Mastermind” хөтөлбөрт Scholarship эрхээр шагнуулж, Serial Entrepreneur
Ричард Брансон-ы Necker Island-аас ментор хөтөлбөрийн дэмжлэг зөвлөгөө авч ажиллаж
байна. “Их Британийн “Start Up Battle” уралдаанд TOP 10 шалгарсан.
2016 онд “International Coach of The Year 2016” Finalist шагналыг хүртсэн. iLab хөтөлбөрт
оролцож Global Entrepreneurs Movement хийж City Circle Leader болсон.
2016 “30 хоногт амьдралаа өөрчилье” аянаа явуулж эхэлснээс хойш 50 мянган
Монголчуудын амьдрал өөрчлөгдсөөр байна.
2017 онд “Мөнгөний Сэтгэлгээ 1.0”, “Гэр Бүлийн Динамик”, “Миний Бизнес”
хөтөлбөрүүдийнхээ анхны хувилбарыг бүтээж гаргасан.
2018 онд Дасгалжуулалтын Академи ТББ ыг үүсгэн байгуулсан.
2019 онд GeniusU глобал энтрепренёрын боловсролын байгууллагатай хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Глобал Энтрепренёр Хөдөлгөөнд нэгдэж Ulaanbaatar
Entrepreneur Social эвэнтээ явуулж эхэлсэн.
2020 онд Ambassador Өргөмжлөл болон Flow Consultant сургалтуудаа эхлүүлсэн.
2021 онд Think Big Education төслөө боловсруулж, “Мөнгөний Сэтгэлгээ“ ,“Гэр бүлийн
Динамик ” , “Миний Бизнес “ хөтөлбөрөө 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна.

ХӨТӨЛБӨР ХЭНД ЗОРИУЛСАН БЭ?
Ямар ч хүн гэр бүлтэй, ойр орчны хүнтэйгээ харилцаж сурах ёстой. Гэр бүлийн
асуудлаас болж бусдын золиос мэт шаналж амьдрах биш, гэр бүлээ удирдаж зөв
ашиглаж аз жаргалтай амьдрах нь таны зорилго. Харамсалтай нь энэ чухал асуудлыг хэн
ч танд итгэлтэйгээр залж удирдаж болохоор түвшинд заадаггүй.
•
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Та гэр бүлийн хүнтэйгээ, үр хүүхдүүдтэйгээ харилцаагаа сайжруулмаар байна уу?
Та хамтын зорилго хүсэл тэмүүллээр дүүрэн гэр бүлтэй болохыг хүсч байна уу?
Та дагавар хүүхдийнхээ ирээдүйд санаа зовдог уу?
Та гэртээ мөнгөний маргаан зөрчилдөөн гарахаас айсандаа дуугаа хурааж тэвчдэг
уу?
Та нөхөртэйгөө (эхнэртэйгээ) ээж аав (эсвэл хадмууд)-аасаа болж маргалддаг уу?
Та нөхөртэйгөө (эхнэртэйгээ) ойлголцож ярилцахад төвөгтэй байдаг уу?
Гэр бүлийнхээ хүнээс таныг гэсэн сэтгэл байхгүй юм шиг санагдахаар нь хааяа
бүүр салаад явчихмаар санагддаг уу?
Урьд нь гайгүй байсан ч одоо хааяа уучихдаг болохоор нь юу ч хэлээд нэмэргүй
юм шиг санагдаад аргаа бардаг уу?
Одоо гэр бүлийн аз жаргал, хайр дурлал гэдэг юмыг амсахад бүх юм оройтсон юм
шиг санагдаж байна уу?
Танай эхнэр (нөхрийн) урьд нь сууж байсан гэр бүл (үр хүүхдийн) асуудлаас болж
яах ёстойгоо мэдэхгүй хэнээс зөвлөгөө авахаа мэдэхгүй хэцүү үеүд тулгардаг уу?

Хэрэв та дээрх асуултуудын аль нэгэнд нь Тийм гэж хариулж байвал энэ хөтөлбөр
танд зориулсан гэсэн үг.

ХӨТӨЛБӨР ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
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Ирээдүйдээ алдахаасаа өмнө аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээх боловсролыг өөртөө
бэлэглэх ухамсартай залууст
Гэр бүлийн хамтын бизнесээ урт хугацаанд тогтвортой авч явахад саад болж буй
хувь хүний зан чанараас шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээлүүдээ шийдэхийг хүсч буй
танд
Үр хүүхдээ ганцаар өсгөхийн зовлонг мэдэрсэн, тэднийг биеэ даасан чадвартай
болгохыг хүсдэг боловсролтой эцэг эхчүүдэд
Өсвөр насны хүүхэдтэйгээ харилцахад бэрхшээл тулгарч, маргаан үүсдэг эцэг
эхчүүдэд
Үр хүүхдийнхээ хүмүүжил, ирээдүйд санаа зовдог хариуцлагатай эцэг эхчүүдэд
Амьдралын төлөө гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа боловч хайртай
хүмүүстэйгээ учраа олохгүй шаналж буй ганц бие болон хосуудад
Гэр бүл зохиож алдаж үзсэн ч одоо аз жаргалтай гэр бүлийн үндсийг бүтээх
хүсэлтэй ганц бие хүмүүст
Мөнгө тойрсон асуудлаа шийдэж, гэр бүлийн хамтын санхүүгийн зорилготой
болохыг хүсдэг ганц бие болон хосуудад
Гэр бүлийн харилцаанд нь асуудал бэрхшээл ар араасаа хөвөрч хэрхэн
шийдвэрлэх аргаа олохгүй байгаа хосуудад
Хадмууд, найз нөхдийн нөлөөллөөс болж харилцааанд нь сэв суусан хосуудад
Хайртай дотны хүмүүстэйгээ харилцаагаа сайжруулж, хамт өсөн хөгжих хүсэлтэй
хэн бүхэнд
Гэр бүлийн элдэв донтолт, архидалт, ямар нэг хүчирхийлэлд өртөж байсан болон
одоо ч үргэлжилсээр байгаа сэтгэлзүйн хүнд асуудлаас өөрийгөө чөлөөлөхийг
хүссэн хэн бүхэнд
Байнгын хардалт, биеийн болоод сэтгэл санааны дарамттай амьдралын хэв
маягтаа цэг тавихыг хүссэн хэн бүхэнд зориулав.

Ээж аавынхаа хэрүүлийг
сонссоор өөртөө итгэлгүй
болсон байсан.

Намайг гомдоосон маш олон
хүнийг уучилж өөрийгөө эрх
чөлөөтэй болгосон.

Хувь тавилангаа би хэрхэн зурахаа
өөрөө шийдэх эрхтэй хүн юм
байна.

Ажлынхаа стрессийг ажил
дээрээ үлдээж сурах маш чухал
юм байна.

ОРОЛЦОГЧИД ЮУ
ГЭЖ БАЙНА?

Бага байхад орхиод явсан
ээжийгээ чин сэтгэлээсээ
хайрласан..

Үүнийг хэлчихвэл гомдчих болов
уу гэж сэтгэлдээ бүгдийг хадгалдаг
байжээ.

Нөхрөө гараад явахаар л
өөрийн эрхгүй хар хөдөлдөг
байсан.

Эхнэртэйгээ ярилцаж чадахгүй
нууц харилцаанд орсноосоо
ичсэн.

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ОНЦЛОГ ВЭ?

ДЭЛХИЙН
ТҮВШИНГИЙН
МЭРГЭЖЛИЙН
ШИЛДЭГ
ГЭР БҮЛИЙН
ЗӨВЛӨМЖ
СТРАТЕГИУД

ӨӨРТЭЙГӨӨ,
ГЭР БҮЛТЭЙГЭЭ,
ҮР ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ
ХАРИЛЦАХ
СЭТГЭЛГЭЭНИЙ
ЧАДВАР СУРНА

100% НАЙДВАРТАЙ
ЭРСДЭЛ БАЙХГҮЙ
ГАРАА ХӨДӨЛГӨСӨН
БҮХ ХҮН АМАА
ТОСОДНО

Бусдын эрх ашгийг
үгүйсгэхгүй, хүчирхийлэл,
дарангуйлал, ашиг сонирхлын
зөрчилдөөнгүйгээр хамтдаа хөгжих
арга барилыг та суралцахаас гадна
өөрийнхөө үнэн мөн чанарыг
ойлгох болно

Сургалтын бүх материал
гарын авлага насан туршид танд
хэрэглэгдэнэ. Энэ хөтөлбөр дээр
сурсан чадвар тань таны насан
туршид хэрэглэгдэж амжилтын
тань гараа болох болно.

Д а с г а л ж у ул а л т ы н б о л о н
хөтөлбөрийн модулиудын явцад
таны хийсэн ажлуудаар дамжуулж
таныг яг ямар үр дүн гаргаж
байгааг хэмжиж шаардлагатай
зөвлөмжүүдийг өгөх болно.

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ОНЦГОЙ ВЭ?

ДОЛОО ХОНОГ
БҮРТ ШИНЭ
МОДУЛЬ

ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ
ЧӨЛӨӨТ
ЯРИЛЦЛАГУУД

ДИЖИТАЛ
MULTIMEDIA
ХЭЛБЭРЭЭР СУРНА

Таны сэтгэлгээг цоо
шинээр хөгжүүлж тэлэх
гайхалтай чухал 4 модуль, маш
энгийн атлаа гайхалтай
увдистай арга стратегиуд таныг
хүлээж байна.

Та дэлхийн хаанаас ч
хамаагүй онлайн уулзалтаар гэр
бүлийн өмнө тулгардаг чухал
асуултдаа хариулт авах,
зөвлөгөө авах боломжтой.

Ном унших, бичих, зурах,
төсөөлөх, дүрслэх, сонсох, үзэх,
биеэр барьж, мэдэрч хийх гэх
мэт. Эдгээрийг бүгдийг нь
ашиглаж хурдан сурах болно.

ХӨТӨЛБӨР ХЭЗЭЭ ХААНА ЯАЖ БОЛОХ ВЭ?

ХЭЗЭЭ БҮРТГЭХ ВЭ?

ХЭЗЭЭ ЭХЛЭХ ВЭ?

ТӨЛБӨР ХЭД ВЭ?

5 сарын 15-наас 31-ныг дуустал
бүртгэнэ

6 сарын 1 нд албан ёсоор
эхэлнэ

хосоороо 4 сая ₮ / vip 5 сая ₮ /
ганцаараа 2.5 сая ₮ / vip 3 сая ₮ /

ХЭР УДААН
ҮРГЭЛЖЛЭХ?

ХААНА ЯВАГДАХ?

6 сарын 1 нээс эхлээд
8 сарын 31нд дуусна.

Онлайн мастермайнд хөтөлбөр учраас
хаанаас ч оролцох боломжтой

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА
ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНД
ЗҮРХ ШАРХЛУУЛАГЧИД

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНД
ХАЙРЫГ БҮТЭЭХҮЙ

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГ
ШИНЭЛЭГ БАЙЛГАХ НУУЦ

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГ
ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛЭХ 7 ДҮРЭМ
СЭТГЭЛ ДОГЛОМ ЯРИЛЦЛАГА
СТУДИ УУЛЗАЛТ

БОНУС БЭЛГҮҮД

Гэр Бүлийн Харилцаанд “7 Зүрх Шархлуулагчид” ба “7 Хайр Бүтээгчид” цахим ном
“30 ХОНОГИЙН БОНУС" Гэр Бүлийн Динамик хөтөлбөрийн оролцогчдын гаргасан өөрчлөлтүүд бүхий сонирхолтой
ярилцагын цувралаас гадна таныг дараах

5 БОНУС БЭЛЭГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА!

ӨГӨХ ХӨДӨЛГӨӨН
Та мөнгөний боломжгүй ч өөрийгөө хөгжүүлж
сэтгэлгээгээ тэлэхэд бие даан суралцах гарын авлагыг
Дасгалжуулалтын Академиар дамжуулан хэн нэгэнд
өгөх эрхтэй болно гэсэн үг.
Та 166’000 ₮ үнэ бүхий бараа бүтээгдэхүүнийг
үнэхээр суралцахыг хүсдэг хүнд амьдралдаа итгэлтэй
болоход нь тусалж байгаа юм.
Ингэснээр та бид хамтдаа 3 сая хүний амьдралыг
ядуурлаас ангижруулах зорилгодоо улам ойрхон
хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Танаас суралцаж, манлайлж
тэргүүлэх хэн нэгэн хүнийг та ивээн тэтгэж эхэлнэ гэхээр
гоё уу?
Үүнд:
Бэрхшээл ба Боломж ном -1 ш / хэвлэмэл ном /
21000 ₮
Бэрхшээл ба Боломж ном-1 ш / хуурцгаар - сонсох
хувилбараар / 60000 ₮
Мөнгө ба миний үнэ цэнэ ном - 1 ш / хэвлэмэл
ном / 25000 ₮
Мөнгө ба миний үнэ цэнэ ном - 1 ш / хуурцгаар сонсох хувилбараар / 60000 ₮

B1P1
BUY 1 PAY IT FORWARD 1

БОНУС БЭЛЭГ 1

2.7 САЯ ₮ ЭВЭНТЭД ҮНЭГҮЙ ОРОЛЦОХ ЭРХ
Сар бүр Бэрхшээл ба Боломж эвэнт 2 удаа тогтмол
Ulaanbaatar Entrepreneur Social эвэнт 1 удаа зохион
байгуулдаг бөгөөд бид хөтөлбөрүүдийнхээ оролцогчдыг
дэмжин Баялгийн сүлжээгээ нэмэн суралцах эрхийг
тасралтгүй 3 жил бэлэглэдэг гээд бод доо! Тасархай байгаа
биз дээ! Зүгээр л хэдхэн сар хөтөлбөрт суралцах төлбөр нь
түүнээсээ ч илүү ирээдүйдээ амжилттай байхад зориулж
хөрөнгө оруулж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ Боломжийг
алдвал та ирэх жил ахин одоо байгаагаасаа дордсон ч байж
магадгүй! Цаг бүү алд!
/ 3 удаа х 36 сар х 25000₮ = 2.7 сая ₮ /

БОНУС БЭЛЭГ 2

БАЯЛГИЙН СҮЛЖЭЭ

Өөдрөг үзэлтэй, өөртөө итгэлтэй, өсөн хөгжих сэтгэлгээгээтэй хамтрагчтай болж бизнесээ
өргөжүүлэх ҮНЭ ЦЭНЭ хязгааргүй их юм. Ямар ч үед таныг дэмжиж, хуурамч төрхгүйгээр харилцаж
хүндэтгэдэг, зорилго нэгтэй, хөдөлмөрлөн зүтгэх хүмүүс ч бий. Энэ үнэхээр гайхалтай биш гэж үү?
Бид баян ядуугийн ойлголтыг зөвхөн мөнгөний асуудэл гэж ойлгодог. Гэтэл үнэндээ энэ бол
зөвхөн сэтгэлгээний л асуудал байдаг. Байгаа зүйлдээ итгэлтэй, зорилго тэмүүлэлтэй хүн өөрийн
эрхгүй баялаг сэтгэж эхэлдэг.
Үүнийг л бид баялгийн сүлжээ гэж нэрлээд байгаа юм!

БОНУС БЭЛЭГ 3

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЭРХ
Дасгалжуулалтын Академитай хамтран ажиллах Амбассадор Өргөмжлөл, Flow Consultant
болох сургалтанд оролцох эрхтэй болоод зогсохгүй орлого олох хөрөнгө оруулалтаа эхлүүлэх
боломжтой.
Та “ Гэр бүлийн динамик ” хөтөлбөрт оролцсоноор дараагийн бидэнтэй хамтран ажиллах
боломжууд нээгдэх бөгөөд өөрийн гэсэн орлогоо өсгөөд явах түвшиндөө сэтгэж эхэлдэг.
Амбассадор / Ambassador / - Дасгалжуулалтын Академийн элч төлөөлөгч болж өөрийн
байгаа газраа Бэрхшээл ба Боломж эвэнтүүдийг зохион байгуулж орлогоо 100% өөртөө авах
боломжтой
Flow Consultant - Хүн бүр өөр өөрийн гэсэн онцгой хүч чадалтай бөгөөд тухайн хүний ямар
авьяастай, яавал хурдан амжилтанд хүрэх тал дээр мэргэшсэн зөвлөгөөг өгч орлогоо 100%
өөртөө авах боломжтой!

БОНУС БЭЛЭГ 4

АМЖИЛТАА ХУВААЛЦАХ
Бэрхшээл ба Боломж Podcast болон бусад эвэнтүүдэд зочноор оролцож өөрийнхөө сурсан
мэдсэнийг бусдад хуваалцахаас гадна амжилтаараа дамжуулж бизнесээ сурталчилж маркетинг хийх
боломжтой.
Дасгалжуулалтын Академи “ Бэрхшээл ба Боломж “ цуврал ярилцлагыг олны сонорт хүргээд
жилийн нүүрийг үзэж байна. Харин та манай подкастын зочин болж манай бүх сошиал сувгуудаар
өөрийн бизнесээ сурталчлах эрхтэй болно. Таныг хүндэлдэг таниар бахархдаг манлайллыг өөрийн
хүрээнд бий болгоорой.
Өөрийнхөө үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх нь чадварыг улам нэмэгдүүлээд
зогсохгүй мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай алхах зоригийг өгдөг. Та амжилтаа хувалцмаар байна уу?

БОНУС БЭЛЭГ 5

МЕНТОР БОЛОХ ЭРХ

Амьдралаа өөрчлөөд ид шидийг нь хүртсэн шилдэг оролцогч, суралцаж төгссөн энэ
хөтөлбөртөө ментороор ажиллаад цалин авч, бонус урамшуулалтайгаар хамтран ажиллах
боломжийг өөртөө нээдэг.
Хүн өөрөө өөрчлөгдөөд ирэхээр хэн нэгэнд утга учиртай амьдралыг бүтээж өгөхийг хүсдэг
нь нууц биш. Тиймдээ ч та өөрийн гайхалтай авьяас чадвараа олж нээсний хувьд ментор болох
эрх нь нээгдэх юм.
Хэний ч амьдрал бэрхшээлтэй. Гол нь үүнийгээ мэдрээд өөрчлөлт хийгээд эхэлсэн хүний нүд
гэрэлтэж аз жаргалтай болдог.

“ГЭР БҮЛИЙН ДИНАМИК”
ЭНД ДАРЖ ОНЛАЙН ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭБ
ХУУДСАНД ЗОЧИЛНО УУ

“Гэр Бүлийн Динамик” бол 8-12 долоо хоногийн хугацаанд эрчимтэй
суралцаж, гэр бүлийнхээ уур амьсгалыг шинэчлэхэд зориулсан хөтөлбөр.
Монголд урьд нь хэн ч хийж байгаагүй цоо шинэ хэлбэрээр
бэлтгэсэн дасгалжуулалтын хөтөлбөр юм.
Дасгалжуулалтын хөтөлбөрийн онцлог нь аль ч их дээд сургууль,
баклавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаад ч олж авч чадахааргүй
бодит амьдралд биеэр суралцаж, шууд биет үйлдэл хийж гэр бүлийн
өсөлтдөө хэрэгжүүлэх хөтөлбөр гэсэн үг.
Та хөтөлбөрийнхөө цагаар, хаа тухтай газраасаа,
технологийн дэвшилтэт хэлбэрийг ашиглан, орон зайны
давуу сэтгэлгээг дэлхийн нөгөө өнцөгт ашиглаж буй үнэ
цэнэтэй мэдлэг туршлагаас цаг алдалгүй суралцан ажиллах
гайхалтай боломжийг ашиглана.

Энд дарж онлайн хөтөлбөрийнхөө хуудас руу
зочилно уу.

•

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэл Монголын нийгэмд маш
нийтлэг байдаг хурц асуудлуудын нэг. Архидан, согтуурах асуудлаас болж гэр
бүлийн амьжиргааны чадвар муудсаар л байна. Танай гэр бүлд хүчирхийлэл
үүрлэж, танай хүүхдийн нүдний цог золбоо бөхөх ёсгүй. Энэ хөтөлбөрийн
чадварууд таныг болоод танай хүүхдүүдийн ирээдүйн ийм нөхцөлөөс урьдчилан
хамгаалах болно.

•

Эдийн засгийн хямрал цаашдаа улам л муудаж, өсөлт удаашрах чиг хандлагатай
байгаа. Баян ядуугийн ялгаа Монголд ихэссээр л байна. Ядуурлаас гарах гарцаа
та олж авна. Энэ бол зөвхөн таных биш, танай гэр бүлийн хамтын зорилго.

•

Одоогийн төрийн будилаантай бодлогын байдлаас харвал Монгол хүн бие
даасан чадвартай байхыг шаардаж байна. Та ганцаараа сэтгэж сураад зогсохгүй
хүрээлэн буй хүмүүс чинь танас суралцахыг хүснэ.

•

Биеэ зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг, биеэ зассан ч гэрээ засаагүй хүн том
амжилтанд хүрч чадахгүй. Тийм ч учраас хүн өөрөө хичнээн хичээгээд ар гэр нь
гачигдалтай ажил дээрээ байнга янз янзын асуудал ярьж санаа зовсон
байдалтай орж ирдэг хүмүүс элбэг байдаг. Таны нүүр гаднаас орж ирэхдээ л
инээд цацарсан тийм л жаргалтай байх, бусдад эерэгээр нөлөөлөх чадварыг
суралцана.

•

Бид энэ дарааллаар гэр бүлээ авч явах харилцааны чадварыг суралцаад дараа
нь нийгмээ, төрөө тогтвортой хөгжүүлэх манлайлагч болох эх үүсвэрийг
чиглүүлнэ.

•

Өөртөө итгэлтэй зөв сэтгэж чаддаг хүн хэнээс ч дутахгүй, хүний доор орохгүй.
Хаана ч та газардахгүй сэтгэж чаддаг, бүтээж чаддаг, мөнгийг олж харж босгож
чаддаг болно. Өөртөө итгэлтэй хүн гэр бүлийнхээ хүмүүстээ ч нөлөөлөх чадвар
өндөр байдаг.
Та яаж амьдарна таны хойч ирээдүй үр хүүхэд тийм л орчинг танаас өвлөн
үлдэнэ. Үр хүүхдүүд таныг дуурайх болно. Хийсэн бахархсан юмтай байхыг
хүсэхгүй хүн байхгүй.

 


•

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

1

ТАНД

2

ТАНАЙ
ГЭР БҮЛД

3

НИЙГЭМД

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨГЧ
ГАЙХАМШГИЙГ ТА БҮТЭЭЖ
ЭХЛЭХ БОЛНО

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

Би урьд нь өөрийгөө азгүй,
өрөвдөлтэй гэж боддог байсан. Харин
одоо бол би сайхан амьдрах эрхтэй
гэдгээ ойлгосон. Бусдаас
шалтгаалахгүй аз жаргалтай байх
аргад суралцсан.
Өдөр ирэх тусам л өөртөө итгэх итгэл
өсөж байгааг мэдэрч байна…
БНСУ Г. Жавзанпагма

Одоо болтол би эр хүний хайр
гэж юу байдгийг хараагүй мэдрээгүй
явсан байна. Хамгийн эхлээд өөрийгөө
хайрлахын тулд бусдыг уучлах хэрэгтэй
гэдгийг маш сайн ойлгож авсан .
Эрдэнэсийн авдар шиг арвин их мэдлэг
хуримтлуулсандаа их баяртай байна.

УБ хот Б. Гүлнара

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

Ээж бид 2 ын харилцаа илүү
ойлгомжтой болсон. Бусдыг сонсох,
бусдыг ойлгох, хүлээн зөвшөөрөх тусам
амьдрал ямар гоё хөнгөн болдог юм бэ!
Заавал хосууд гэлтгүй хүн бүр оролцож
аманд багтаж ядаад байгаа
өөрчтлөлтийг мэдрээсэй..

Эрэгтэй хүүхэд ач тус хүргэнэ
гэж байхгүй гэж хэлдэгт итгэдэг
байсан. Хөвгүүдээсээ халамж хайр
горьдоод л маш их стрессдэг байжээ.
Ээж хүн хамгийн гол нь үг хэлээрээ
хүүхдүүддээ нөлөөлдөг юм байна
гэдгийг мэдэж авсан.

Гэр бүлдээ хайртай л бол яг одоо
хамрагдаарай, хэзээ ч харамсахааргүй
сургалт..

Хөвгүүдийнхээ хайрын хэлийг
тодорхойлж нандин харилцаатай
болсон.

Швейцар улс Э.Дэлгэр

УБ хот Ж. Болормаа

ХОСУУДЫН СЭТГЭГДЭЛ

2 хос нь биe биeнтэ гээ маш са н
ярилцаж о лголцох хэрэгтэ гэдги г яс
махандаа шингэтэл о лгосон, маргасан
ч тэр дороо учраа олж ба х хэрэгтэ
юм байна.
Ялангуяа эрчүүдийг л
ойлгомжгүй гээд бид боддог миний
буруу байсан.

Өнгөрсөн хугацаанд хоорондоо
ярилцаагүйгээс болж, ямар их цаг
хугацааг дэмий өнгөрүүлснээ мэдээд их
харамссан. Бид дотроо бодоод байгаа
зүйлээ ний нуугүй ярьж чадаагүйгээсээ
болж хайртай хүмүүсээ их гомдоодог
юм байна лээ.

Хамтдаа ирээдүйн зорилгоо харж
чадсандаа баяртай байгаа.

Энэ хөтөлбөрт эхнэртэйгээ оролцож,
нэгнээ их хүндэтгэж хайрладаг болсон.
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УБ хот Л. Янжиндулам

Япон улс Э. Анхбаяр

МЕНТОР БА ДАСГАЛЖУУЛАГЧИЙН ЯЛГАА ЮУ ВЭ?
МЕНТОР: Таныг энэхүү хөтөлбөрт оролцоход мэргэжлийн дасгалжуулагчаас гадна оролцогч бүр өөрийн
гэсэн ментортой.

Манай менторууд тухайн хөтөлбөрт оролцож, үр дүнгээ өөрийн амьдрал дээрээ маш сайн
гаргасан байх бөгөөд Дасгалжуулалтын Академийн тусгайлан гаргасан менторын сонгон
шалгаруулалтанд тэнцсэн хүн байдаг. Өөрийн гэсэн арга барилаа олсон хүн бусдыг манлайлах
чадвартай. Ментор таныг энэ хөтөлбөртөө оролцоод, үр дүнгээ гаргахад туслах үүрэгтэй байх ба
ганцаарчилсан яриануудыг тантай хийх болно.
Ялангуяа манай хөтөлбөрийн Менторууд хувийн болон гэр бүлийн зөвлөгөөг өгөхгүй, таныг
хөтөлбөрийнхөө агуулга хичээл, Дасгалжуулагчийнхаа өгсөн зөвлөгөөг амьдралдаа нэвтрүүлж
хэрэгжүүлэхэд тань сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлнэ.
АМЬДРАЛЫН ДАСГАЛЖУУЛАГЧ бол тодорхой мэргэжил бол сүүлийн үед маш эрэлттэй болж байгаа
шилдэг мэргэжил. Таныг ирээдүйн зорилгодоо амжилттай хүрэх түвшинд мэргэжлийн үйлчилгээ
үзүүлдгээрээ ялгаатай. Таны ярианаас таны хэнд ч хэлж чаддаггүй эмзэг цэгүүдийг олж хараад
зогсохгүй, амьдралд тань тус болох зүгээс өөрийн мэргэжлийн ур чадварыг байж болох хамгийн дээд
түвшинд хүргэх гэж зорих болно.
Хэрэв та манай хөтөлбөрт анх удаа хамрагдаж байгаа бол заавал үйлчилгээний нөхцөлтэй уншиж
танилцаад, шийдвэрээ гаргаад эртхэн орж ирээд биднээс техникийн зөвлөгөөнүүдийг авах боломжтой.

МОДУЛЬ НЭГ

"ÃÝÐ Á¯ËÈÉÍ
ÕÀÐÈËÖÀÀÍÄ Ç¯ÐÕ
ØÀÐÕËÓÓËÀÃ×ÈÄ”

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНД ЗҮРХ ШАРХЛУУЛАГЧИД
Асуудалгүй гэр бүл гэж хаана ч байхгүй. Танд, танай гэр бүлийн хүнд
өнөөгийн нийгмийн, эдийн засгийн хямралын энэ онцгой сонин цаг үе
дээр тулгарч буй олон бэрхшээлүүд байгаа.
Та гэр бүлийнхээ хүнд гомдож явдаг, хэлмээр байдаг атлаа хэлж
илэрхийлж чаддаггүй, хэрүүл болчих гээд байдаг, хүн бүхний өмнө ярихад
ч ичмээр зүрх сэтгэлийг тань шархлуулаад байдаг асуудлын талаар бид энэ
модуль дээрээ ярилцана. Бид шууд л таны болон, танай гэр бүлийн хүний
далдаас далд нуугдаж байдаг шархуудыг ойртон харж, илааршуулах арга
боломжуудыг хэлэлцэх болно.
Танай гэр бүлд зарим ийм бэрхшээлүүд одоогоор нүүрлээгүй байсан
ч, яаж иймэрхүү бэрхшээлүүдийг шийдэж сурах арга барилуудыг бид маш
гүнзгий ярилцах болно.
Энэ бол хөтөлбөрийнхөө ид шидийг хамгийн анхны өдрөө л мэдэрч
авах гайхалтай боломж!

“

САНАМСАРГҮЙ ЯВДЛУУДАД ХҮЛЦЭН ТЭВЧИЖ АМЬДРАХ БИШ,
САНААТАЙГААР АМЬДРАЛАА ЗОХИО

МОДУЛЬ ХОЁР

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНД ХАЙРЫГ БҮТЭЭХҮЙ

“ÃÝÐ Á¯ËÈÉÍ
ÕÀÐÈËÖÀÀÍÄ
ÕÀÉÐÛÃ
Á¯ÒÝÝÕ¯É”

Хайр дурлалын талаар ихэнх хүмүүс өрөөсгөл ойлголттой байдаг.
Халуухан дурлалын амтыг 18тай юм шиг мэдрэхийг хүсдэггүй хүн гэж
хаана ч байхгүй. Хөгшин ч бай, залуу ч бай, бид бүгд 18т байсан шигээ
хайрыг мэдэрч, түүгээрээ амьдралын тааламжийг олж авах эрхтэй.
Харамсалтай нь Хайрыг хэрхэн бүтээх аргаа мэдэхгүйгээсээ Монголчууд
бид насаараа зовлонд унасан гунигийн харцтайгаар амьдарч байгааг та
надаар хэлүүлэлтгүй мэдэж байгаа.
Энэ модуль таныг мөнхийн залуу хайрыг мэдрээд зогсохгүй, гэр
бүлийн хүнээ аз жаргалтай байлгах, зүрх сэтгэлийн дотор нуугдаад байдаг
хайрын ид шидийг өөрөө ундраах, “ХАЙРЫГ БҮТЭЭГЧ” болон хувирна.
Хайрыг мэдэрч чадахгүй бол хүмүүн бид энэ хорвоод амьдраад яах билээ
дээ?

“

ТА ЯМАР ДАДАЛ ЗУРШИЛТАЙ, ТЭР ЧИНЬ ТАНД ЯМАР ҮР НӨЛӨӨ ӨГЧ
БАЙГААГ БАЙНГА ШАЛГА

МОДУЛЬ ГУРАВ

“ÃÝÐ Á¯ËÈÉÍ
ÕÀÐÈËÖÀÀÃ
ØÈÍÝËÝÃ
ÁÀÉËÃÀÕ ÍÓÓÖ”

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГ ШИНЭЛЭГ БАЙЛГАХ НУУЦ
Юм хуучраад, нэгэн хэвийн байдалд ороод ирэхээрээ уйтгартай. Гэр
бүлийн харилцаа хуучирсанаас болж хайртай хосуудын хамтдаа байх хүсэл
эрмэлзэл унтарч, бие биенээсээ залхаж тэр бүү хэл нэг орон гэрт тогтохын
аргагүй маргаан зөрчилдөөн үүсч эхэлдэг үеүд салхиын аясаар нисэн ирдэг.
Яаж ч хичээгээд улиг болсон хуучин амтгүй хоолыг идэх дур хүсэл
төрдөггүй шиг, гэр бүлийн харилцааг ямар аргаар шинэчилж, сонирхолтой,
адал явдалаар дүүрэн соргог, мөнхийн хайраар дүрэлзсэн юм шиг тэр
аргуудыг эзэмших ёстой вэ?
Бид яг л энэ чухал сэдвийг, хэзээ ч хуучрахгүй шинэлэг гэр бүлийн
харилцааг бий болгох нууц аргачлалуудыг тантай, таны гэр бүлийн хүнтэй
зөвхөн энэ хөтөлбөрийн хөшигний ард шивэгнэн хуваалцах болно.

“

ОДОО ЦАГТАА АНХААРАЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ ЭНЭ СУРСАНАА БУСДАД ЗААХ ГЭЖ
БАЙГАА ЮМ ШИГ ИДЭВХТЭЙГЭЭР СОНС

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГ ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛЭХ 7 ДҮРЭМ

МОДУЛЬ ДӨРӨВ

“ÃÝÐ Á¯ËÈÉÍ
ÕÀÐÈËÖÀÀÃ
Õ¯×ÈÐÕÝÃÆ¯¯ËÝÕ
7 Ä¯ÐÝÌ”

Та болон танай гэр бүлийн хүн, цаашилбал үр хүүхэд гээд тухайн гэр
бүлийн гишүүн бүхэн өөр өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй, зорилго
тэмүүлэлтэй, нуугдмал юм шиг боловч бусдаас ялгарах онцлог авьяастай.
Үүнийг зөв дэмжээд өгвөл Диамонд мэт гялалзаж чадна. Харамсалтай
нь даравч далдайж, булавч бултайж байдаг алдаа айдас, зовлон түгшүүрийг
өдөр бүр янз бүрийн аргаар мэдэрч байгаа. Тэгвэл хүн болгоны энэ сонин,
будилаантай зөрчилдөөнтэй байж болохуйц асуудлуудыг яаж хоорондоо
хэрүүл маргаангүйгээр, харилцан дэмжлэгтэйгээр зөв бүтэц аргачлалтай
болгох вэ? Яг үүнийг л бид энд ярилцаж байна.
Аз жаргалтай гэр бүлүүдийг амжилтанд хүргэж өгдөг өөрсдийн гэсэн
баримталдаг, хүчирхэгжүүлдэг 7 дүрмийг бид танд хуваалцах болно.
Энэ 7 дүрэм эрх тэгш шударга агаад, эрх чөлөөтэй эрүүл сэтгэлгээг дэмжих
гэр бүлийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх ид шидтэй.

“

МЭДСЭНИЙГЭЭ ХЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЧАДАЖ БАЙГАА ДЭЭРЭЭ
АЖИГЛАЛТ ХИЙЖ, МЭДЛЭГЭЭ БҮРЭН АШИГЛАЖ ТОГЛО

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХААЛТ
СЭТГЭЛ ДОГДЛОМ ЯРИЛЦЛАГА СТУДИ УУЛЗАЛТ
Бид жил бүр оролцогчдоо сэтгэл догдлом энэ гайхалтай мөчөөр
дамжуулан уулзалдаж ид шидийн ертөнцөд аялсан туршлагынхаа дараа
сюрприз уулзалтыг хийдэг. Энэ уулзалт бол таныг өөрөө өөртөө зориулж
хөрөнгө оруулалт хийсэн амжилтаа бусадтай хуваалцах боломж өгөх
зорилгоор бэлтгэгддэг.
Энэ өдөр та манай багийн залуусын зохион байгуулсан бичлэгийн
студид уригдан оролцох ба чин сэтгэлээсээ ярилцлага өгөх юм. Энэ яриа таны
өөрчлөлтөөсөө ундран гарсан сэтгэгдлээ хуваалцахад зориулж буй тугсгай
уулзалт бөгөөд бид хөтөлбөрийн өмнөх үеийн нөхцөл байдлаа ярьж байсан
үеэсээ хэр зэрэг өөрчлөгдсөнөө өөртөө зориулж харьцуулан харах
зориулалттай.

ТАНЫ ТӨГСӨЛТИЙН СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛАХ ЁСЛО
Энэ өдөр төгсөлтийн баяраа бүх оролцогчидтойгоо хамтран тэмдэглэхийн
ялдамд амжилттай төгссөн сертификатаа хүлээн авч хундага тулгацгаах
болно. Энэ бол таны амжилт!

ӨНӨӨДӨР МИНИЙ АЛСЫГ ХАРЖ ЧАДАЖ БАЙГАА ЧАДАЛ БОЛ
МИНИЙ ӨМНӨ АМЖИЛТАНД ХҮРСЭН ХҮМҮҮСИЙН МӨРӨН ДЭЭР
ЗОГСОЖ БАЙГААД Л УЧИР НЬ БАЙГАА ЮМ.

Л
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ХӨТӨЛБӨРӨӨ ЯАЖ ҮР ӨГӨӨЖТЭЙ БОЛГОХ ВЭ?

СЭТГЭЖ ЧАДНА
ГЭДЭГТЭЭ ИТГЭ

АНХААРЛАА
ТӨВЛӨРҮҮЛ

ТЭМДЭГЛЭЛ
ХИЙ

Хөтөлбөрийн гол зорилго бол
та өөрөө сэтгэж, өөртөө найдаж
сурах явдал. Танд зөв замыг та
л олж харах ёстой. Таны
тархинд хангалттай бүх
мэдээлэл байгаа гэдэгт итгэ.

Олон юманд бүү санаагаа
зовоо. Бүү мэдэмхийр. Энэ л
амьдралын тань ирээдүйг
шийдэх юм шиг л амьсгаа
даран анхаарлаа төвлөрүүл.
Төвлөрсөн хүн сэтгэдэг.

Х ү н б ү х э н м а р тд а г. О ю у н
ухаанаараа боловсруулж
тэмдэглэл хий. Амьдралдаа
анхаарах хэрэгжүүлэх зүйлсээ,
о й л го с о н о о ө ө р и й н ү г э э р ,
зургаар, амьдруулж тэмдэглэ.

ЦАГТ НЬ
АМЖУУЛ
Цагт нь дасгалаа хий, асуултаа
явуул, өөртэйгөө тулж ажилла,
дасгалжуулалт модуль болгон
дээрээс сурсанаа хэрэгжүүлэх
арга хай. Амжуулж сурсан хүнд
л амжилт ирнэ.

ДАСГАЛАА
АЖИЛЛА

АЛХАМ
ХИЙ

Хийгээгүй хүн хэлэх үггүй, бусдын
заасныг дагадаг. Дасгал таны
сэтгэлгээг тэлэх ёстой. Дасгалаа
үнэнчээр ажиллаад ирсэн хүн
байнга цоо шинэ асуулттай орж
ирдэг. Энэ бол сэтгэхүйн өсөлт.

Монголд ийм сэтгэлгээгээр
ажиллаж амьдардаг хүмүүс маш
цөөн. Тэр цөөнхийг та бид хамтдаа
бий болгох бөгөөд алсдаа
Entrepreneurs бүтээлч найзуудтай
хамтран сэтгэх боломжтой.

ХӨТӨЛБӨРТ ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

1.ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨХ

2.БҮРТГЭЛЭЭ ИЛГЭЭХ

3. ИМЭЙЛЭЭРЭЭ
УРИЛГАА ХҮЛЭЭН
АВАХ

Та хаан банкны 5300481017
Б. Мөнгөнтуяа дансанд өөрийн
суралцахыг хүссэн хувилбарын
үнийн дүнг хийнэ үү.
/ Гүйлгээний утган дээр өөрийн
и-мэйл хаягийг үнэн зөв бичих /

https://monicabatsukh.com/fd/ вэб
хуудас руу зочилж хөтөлбөрийнхөө
бүртгэлийн хүснэгтийг тодорхой
ойлгомжтой бичиж бөглөөд
илгээгээрэй.
Лавлах дугаар: 99156053, 77156053

Таны төлбөр орж ирсэн нь
баталгаажсан бол та хөтөлбөртөө
бүртгэгдлээ гэсэн үг. 5 сарын 31ний
өдөр бид бүртгэлээ хаах бөгөөд,
бүртгүүлсэн бүх оролцогчид
урилгаа имэйлээр хүлээн авна.

ХӨТӨЛБӨРТ ОРУУЛАХ ТАНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

SINGLE PRO

SINGLE VIP

COUPLE PRO

COUPLE VIP

2’500’000 ₮

3’000’000 ₮

4’000’000 ₮

5’000’000 ₮

Амьдралдаа
харилцааны урлагийг
нэвтрүүлэхийг хүссэн
оролцогчдод
тохиромжтой сонголт

Бусдаас хурдацтайгаар
нандин нууц яриагаар
хөгжихийг хүссэн
оролцогчдод
тохиромжтой сонголт

Амьдралдаа
харилцааны урлагийг
нэвтрүүлэхийг хүссэн
оролцогч хосуудад
тохиромжтой сонголт

Бусдаас хурдацтайгаар
нандин нууц яриагаар
хөгжихийг хүссэн
оролцогч хосуудад
тохиромжтой сонголт

/Таны бүртгүүлсэн
өдрөөс хойш 3 сарын
хугацаатай/

/Моникатай
ганцаарчилсан 1
цагийн
дасгалжуулалт авах
эрхтэй/

/Таны бүртгүүлсэн
өдрөөс хойш 3 сарын
хугацаатай/

/Моникатай
ганцаарчилсан 1
цагийн дасгалжуулалт
оролцогч тус бүр авах
эрхтэй/

ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
• Төлбөрийг хувааж төлж болох уу?
• Төлбөр бүх хүмүүст ижил бэлнээр урьдчилан төлөхөөр нөхцөлтэй. Хувааж төлөх боломжгүй.
Өөрийн санхүүгийн нөөц бололцоонд тулгуурлаад зохицуулаад оролцоорой.
•
•

Таны сургалтууд гоё ч төлбөр харьцангуй үнэтэй юм. Хямдруулах уу?
Сургалт болгон өөрийн гэсэн онцлогтой, нөөц бололцоондоо тулгуурлаж алсын бодлоготой
явагддаг. Хямд үнэ өртгөөр хийхэд чанарыг нь бууруулах аюул бий. Бидний зүгээс хийвэл
хийсэн шиг, чанартай хөтөлбөр дасгалжуулалтыг гаргахыг л зорьдог. Энэ бол бидний
өөрсдийн бодлого. Бид ийм хөтөлбөрүүдийнхээ ачаар Монголд байгаа олон мянган
төлбөрийн чадваргүй, санхүүгийн хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүст зориулж “30 хоногт
амьдралаа өөрчилье” гэх мэт аян бусад үнэгүй зөвлөмжүүдийг санхүүгийн асуудалгүйгээр
зохицуулах боломжийг олгодог юм.
• Танай сургалтад зээл аваад орчихвол би өөрийн асуудлаа шийдээ чадах уу?
• Бид энэ тохиолдолд хэлдэг нэг л хариулттай. Энэ асуултыг хэнээс ч асуусан адилхан хариулт
өгнө. Зээл ав гэж бол зөвлөхгүй, харин хөтөлбөр үнэхээр хайж байгаа зүйлийг чинь өгч
чадна гэж бодож байвал ороод ирсэн нь хамаагүй дээр. Бид жил ирэх тусам хөтөлбөрийн
чанар чансаа болоод төлбөрөө нэмдэг. Цагаа үнэлж сурах маш чухал учир энэ жилдээ
багтаж орж ирээрэй.

•
•

Хөтөлбөрүүдийн ялгаа нь дээр вэ?
Хөтөлбөрүүд тус бүртээ өөр өөр зорилготой, нэг хүний өөр өөр амьдралын хэрэгцээг
хангахад зориулж ялгаатай бэлтгэгддэг. Өөр үнэ цэнэ хэрэгцээг тань хангана. Мөнгөний
Сэтгэлгээ хөтөлбөрт оролцсон оролцогчиддоо Миний Бизнес хөтөлбөрт тухайн жилдээ
оролцоход нь 500 000 ₮-ний хөнгөлөлтийг олгодог бол ГЭР БҮЛИЙН ДИНАМИК хөтөлбөрт
оролцоход энэ бонус байхгүй.

•
•

Төлбөрөө яаж хийх вэ?
Та манай хөтөлбөрийн төлбөрийг 5300481017 хаан банкны Б. Мөнгөнтуяа дансанд
хийгээрэй. Хэрэв гадаад улсаас оролцохоор сонирхож байгаа бол өөрийн таньдаг ойр
дотны хүнээр дамжуулаад дээрх данс руу хийхэд болно. / гүйлгээний утган дээр өөрийн
и-мэйл хаягийг үнэн зөв бичих/

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
•
•

Модулиудын онлайн уулзалтууд хэдэн цаг үргэлжлэх вэ?
Онлайн уулзалтууд Ням гаригт 18 цагт (УБ цагаар) эхлээд ойролцоогоор 10~12 цаг орчим
үргэлжилнэ. Оролцогчдынхоо асуултанд хариулт өгч, чөлөөт ярилцлага өрнүүлдэг.
Манай оролцогчид энэ завшааныг ашиглаж бие биенээсээ суралцах, хувийн туршлагаа
хуваалцаж ярилцдаг тул энэ ярилцлагууд их сонирхолтой болдог агаад, онлайн
уулзалтын цаг маш хурдан болж өнгөрдөг.

•
•

Гадаадаас оролцох тохиолдолд яаж оролцох вэ?
Бид онлайн уулзалтынхаа цагийг УБ цагаар тааруулж танилцуулдаг. Та өөрийн
амьдардаг улс хотын цагийн хуваарийг www.worldtimebuddy.com сайт ашиглан олж
зөв цагаараа тооцоолж орж ирээрэй. Ази орнуудын цагаар орой, Европын цагаар
өдөр, АНУ бол мужаасаа шалтгаалж өглөөний цагаар таардаг.

•
•

Онлайн уулзалтандаа оролцож амжихгүй эсвэл хоцрохоор болчихвол яах вэ?
Мэдээж хоцрохгүй таслахгүй байвал та хамгийн их үр өгөөжтэй суралцана. Бид асар
богино хугацаанд их юм сурахад тань зориулж багцалсан тул, нэг удаа оролцоогүй
хоцроход гүйцэж амжихгүй байх талууд бий. Зайлшгүй тохиолдолд онлайн уулзалтын
видео бичлэгийг давтан үзэх боломжтойгоор вэбсайт дээрээ байрлуулах болно. Тиймээс
та модулиудаа хэдэн ч удаа давтан үзэж болно. Тиймээс бид дахин 1 сараар бие даан
суралцах хугацаа олгодог.

•
•

Би гэр бүлийн хувийн асуудлаа тусад нь асуугаад зөвлөгөө авч болох уу?
Онлайн уулзалтаараа чөлөөтэй илэн далангуй ярилцаад авах нь хамгийн их суралцах
боломж олгоно. Ментортойгоо энэ талаар ярилцаад туслалцаа асуугаарай. Танай гэр
бүлийн асуудал дээр илүү гүнзгий яриа өрнүүлэх боломжуудаа бүү алдаарай.

•
•

Хэрвээ хичээлээ үзэж амжаагүй хөтөлбөр хаагдвал яах вэ?
Бид 4 модулийг эхний 1 сарын турш буюу нийт 28 хоногийн турш асар хурдацтай үзээд
онлайн уулзалтуудаа модуль тус бүрээр хийдэг. Үлдсэн хугацаа буюу 2 сардаа оролцогч
хичээлээ бүрэн дуусгасан байх ёстой. Хөтөлбөр 8 сарын 31 гэхэд хаагдаж хичээлээ үзэх
эрх хаагдах болно.
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