ХӨТӨЛБӨРТ
ТАНЫГ
УРЬЖ БАЙНА

ТАВТАЙ
АМЬДРАЛЫН СЭТГЭЛГЭЭГ ТЭЛЭХ МАСТЕР
УРЛАГ
Тантай уулзах гэж буй энэ мөчийг би тэсэн ядан хүлээж байна. 5 дахь
жилдээ болж буй ид шидийн хөтөлбөр маань таныг хүлээн авахдаа бэлэн
боллоо. Covid19 биднийг бүх юмаа онлайнаар хийхээс ч өөр аргагүй байдалд
оруулж, урьд өмнө болж байгаагүй томоохон дижитал ертөнц рүү хүчээр
чиглүүлж бэлтгэлгүй бизнесүүдийг дампууруулж эдийн засгийн хямралыг
нүүрлүүлсээр байна. Эдийн засгийн хямрал 2021 онд таныг цоо шинээр
сэтгэж сурахыг хүчлэн сануулж байна. Хуучин аргаараа амьдарч чадахааргүй
боллоо. Хэн сэтгэж чадаж байна тэр хүн 2021 оноос хойш юу хийх, яаж
хийхээ цаг алдахгүй шийдэж, амьдралаа шинэчилж урагшлахаас өөр аргагүй
боллоо.
Хүмүүс хоосон мөрөөдөөд л бүтэхгүй юм ярьж байхад та зорилгоо
батжуулаад л эрсдэлээ бууруулахад төвлөрдөг болмоор бол бид таныг
Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрт урьж байна. Та энэ хөтөлбөрт оролцсоноор
эдийн засгийн хямралын эрсдэлээс өөрийгөө аврах боломж бүрдэх болно.
Covid19 болж, эдийн засгийн хямрал эхэллээ, бизнесүүд хэцүүдлээ,
ажилгүйдэл ихэслээ, засгийн газар нь яахаа мэдэхгүй дээр дооргүй
сандралдаж, интернэт технологи улам хөгжөөд байхад болох гээд ч байгаа
юм шиг, болохгүй ч болох гээд байгаа юм шиг энэ цаг үед хэн зөв хөдөлсөн
нь урагшилна, хэн хүлээсэн нь ард хоцорно. Та энэ цагийн эгзэгтэй
боломжуудыг гартаа авч байна уу?

Олсон мөнгөө
зөв хөрөнгө оруулахад би
энэ жил ашигтай ажиллаж

Би юунаас айгаад байснаа
мэдээд авсан чинь санасан
ажил болгон бүтээд урамтай

Би бизнесийнхээ энэ жилийн
тооцоог 170 сая гаруй ашигтай
болтол нь боломжуудаа ашиглаж

Мөнгө олох боломжууд
хаа сайгүй байдаг юм
байна.

ХҮМҮҮС
ХЭРХЭН
ӨӨРЧЛӨГДДӨГ
ВЭ?

Өөртөө итгэлгүйгээсээ
болоод би авах ёстой
мөнгөө асуухгүй байсан

Манай хүүхдүүд хүртэл
гэртээ мөнгөө өсгөх талаар
ярьдаг болчихлоо.

Алдсан мөнгөө л
дахиж алдахгүй аргатай
больчихвол л миний амьдрал шууд
өөрчлөгдөж
Би хохирогч сэтгэлгээтэй
байсан юм байна. Одоо
тоглогч болж сэтгэж

Гайхалтай юу? Монголын нийгэмд болж байгаа олон бэрхшээлийг шийдэж
ашиглаж сурах гарц нь Мөнгөний сэтгэлгээ. Монголчууд маань хий дэмий хоосон
үр өгөөжгүй зүйл дээр хамаг мөнгө, цаг, эрч хүчээ гарздаж байна. Үүнийг зогсоох,
асар богино хугацаанд мөнгө санхүүгийн арга барилыг олж авахыг л та суралцах
ёстой. Өнгөрсөн жилүүдийнхээ энэ гайхалтай амжилтаа бататгаад “Мөнгөний
Сэтгэлгээ” хөтөлбөрөө улам л хялбар, улам л үр өгөөжтэй болгоод өнөөдөр таныг
урьж байна.
“Мөнгөний Сэтгэлгээ” хөтөлбөрийн зорилго бол таны өнгөрсөн олон жилүүдийн
туршид хурцлагдаж, ухааруулж, чиглүүлж явсан тэр их мэдлэг, туршлага, ур чадварын ид
шидийг Мөнгө Санхүүгийн чадвар болгож гаргаж ирэхэд чинь туслах юм. “Үүнийг л хийх
гэж төрсөн юм” гэж бахархмаар тэр сэтгэлийн урам, тэмүүлэл болгоныг илэрхийлж чадах
ажлаа эргэлзэж тээнэгэлзэхгүйгээр зоригтойгоор барьж авахад тань туслах гарын авлага,
арга хэрэгслийг тань бэлэглэх болно. Би таны мөрөөдлийг биелүүлэх гарцыг өнөөдрийн
эдийн засгийн хямралын дунд хэрхэн бодитоор олж харахад туслах болно.

Миний энэ хөтөлбөртөө танилцуулж буй энэ арга стратегиудыг дэлхий
даяар олон мянган бизнесмен, саятан, ментор ашиглаж байгаа. Монголын
хөрсөнд шууд ашиглагдах шилдэг аргуудыг л би заадаг. Энэ бүх аргыг Монголын
нийгэм, шинэ үеийн амжилтанд хүрсэн хүмүүс л, тун удахгүй өдөр тутмын иддэг
талх мэтээр өргөн ашиглаж эхэлнэ. Та манлайлж, түрүүлж алхахыг хүсдэг бол би
таныг цаг алдахгүй энэ боломжийг олж авахыг урьж байна. Таныг өөрийгөө үнэлж
Диамонд мэт гялалзах ид шидийг эртхэн олж авах аянд урьж байна.

ГАЙХАЛТАЙ!
ОДОО БИ ТАНД ӨӨРИЙНХӨӨ ТУХАЙ БОЛОН
ХӨТӨЛБӨРИЙНХӨӨ ТАЛААР
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛЪЯ.
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2003 - оноос Англи руу явж бэрхшээлүүд шийдэх боломжууд нээх эрэлдээ гарсан.
2007-2009 онд Master NLP буюу Сэтгэхүйн Хэлзүйн Програмчлалын Мастер эрх авсан.
2008 онд “Баян аав Ядуу аав” номын зохиолч Роберт Т Киёосакигийн дасгалжуулалтын
хөтөлбөрт ажилласан.
2009-2011 онд Амьдралын Дасгалжуулагчийн Академид, Амьдралын Дасгалжуулагч
мэргэжил эзэмшиж, чадваржсан. Мэргэшсэн Дасгалжуулагч эрхээ авсан.
2011 онд “Бэрхшээл ба Боломж” номоо монгол хэл дээр хэвлүүлж гаргасан.
2012 оноос Entrepreneur Business Academy бизнес ментор хөтөлбөрт ажилласан.
Энтерпрайз ментор эрхээ авч бизнесийн хөтөлбөрүүд дээр ажилласан. Бизнесийн
дасгалжуулагч
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”
бичиж номоо 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
болж шалгарсан. “Entrepreneur Mastermind” хөтөлбөрт Scholarship эрхээр шагнуулсан.
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 мянга 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 маань үүсгэн байгуулагдсан.
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” хөтөлбөрөө 5
дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна.

“МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ”
ОНЛАЙН ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Мөнгөний Сэтгэлгээ” бол 3 сарын хугацаанд эрчимтэй суралцах
санхүүгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгоход зориулсан хөтөлбөр.
Уламжлал болгон 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байгаа
бөгөөд урьд нь хэн ч хийж байгаагүй цоо шинэ хэлбэрийг Монголын
газрын хөрсөн дээр бодитой бий болгосон дасгалжуулалтын
хөтөлбөр юм.
Манай оролцогчид аль ч их дээд сургууль, Бизнесийн удирдлагын
бакалавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаад ч олж авч
чадахааргүй бодит амьдралд биеэр суралцдаг. Мэдсэн
даруйдаа даруй үйлдэл хийж санхүүгийн эрүүл өсөлтөндөө
хэрэгжүүлэн суралцах боломжтой.
Хөтөлбөрийнхөө цагаар, хаа тухтай газраасаа, технологийн
дэвшилтэт хэлбэрийг ашиглан, дэлхийн өнцөг булан бүрт ашиглаж
буй үнэ цэнэтэй мэдлэг туршлагаас суралцан баялгийг бүтээж
эхэлдэг.

ХӨТӨЛБӨРТ ЯАЖ ОРОЛЦОХ ВЭ?

ХЭЗЭЭ БҮРТГЭХ ВЭ?

ХЭЗЭЭ ЭХЛЭХ ВЭ?

ТӨЛБӨР ХЭД ВЭ?

3 сарын 1-нээс 15ныг дуустал
бүртгэлээ хийнэ.

3 сарын 15-нд бүртгүүлсэн бүх
оролцогчиддоо бүртгэлээ
явуулна.

2 500 000 ₮-өөр та өөртөө зориулж
хөрөнгө оруулна.

ХЭРХЭН ЯВАГДАХ ВЭ?

ЯАЖ БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

ХЭР УДААН
ҮРГЭЛЖЛЭХ ВЭ?

3 сар үргэлжилнэ. 3 сарын
15наас 6 сарын 15ныг дуустал
үргэлжилнэ.

Сургалтын бүх систем

ЭНД ДАРЖ
БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ

“МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ” ХӨТӨЛБӨР ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Ямар ч хүн мөнгөтэй харилцаж сурах
ёстой. Харамсалтай нь энэ чухал
асуудлыг ямар ч сургуульд заадаггүй, аав
ээж чинь ч мэдэхгүй, багш нар чинь ч
бас бүрэн ойлгож амжаагүй яваа. Тэр бүү
хэл эдийн засагч, санхүү нягтлангийн
мэргэжил эзэмшээд ч та энэ хөтөлбөр
дээр заадаг шиг ихийг суралцаж
чадахгүй.
- Та хичнээн хичээгээд байгаа атлаа
амьдрал нэг л өөдлөхгүй, санаснаар
болж өгөхгүй, үр өгөөжөө авч чадахгүй
сэтгэл зовмоор асуудлууд харагдаад
байна уу?
- Та цалингаас цалингийн хооронд
хүний төлөө л ажиллаад байгаа юм
шиг, өөрийн гэсэн бизнестэй болох
аргаа замаа олоод авчих юмсан гэж
мөрөөддөг үү?

- Та жоохон мөнгөтэй болохоор л
яаралтай хэрэг гараад үрдэг үү?
- Та дуртай юмаа хийж түүгээрээ хүссэн
орлогоо олж сурмаар байна уу?
- Та санхүүгийн эрх чөлөө гээчийг
мэдэрч бодитоор бүтээхийг хүсч
байна уу?
- Та хадгаламжтай болоод ирсэн ч
түүнийгээ яаж өсгөх, хөрөнгө оруулалт
хийх аргаа мэдэхгүйгээс эрсдлээс айж
санаа зовж байна уу?
- Та гэртээ суугаа ч хаанаас нь яг яаж
амжилтанд хүрэх үе шатаа мэдэхгүй
байна уу?
- Та гадаадад хэдэн жил болсон ч юуны
төлөө, юу хийхээ, хаана амьдрахаа,
ямар мэргэжил бизнесээр санхүүгийн
а м ж и л т а н д х ү р эх ё с то й го о о л ж
нээмээр байна уу?
- Та мөнгөө цуглуулдаг ч цаашаагаа яаж

Хэрэв та дээрх асуултуудын аль нэгэнд нь ТИЙМ гэж хариулж байвал
ЭНЭ ХӨТӨЛБӨР ТАНД ЗОРИУЛСАН ГЭСЭН ҮГ.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ӨГӨӨЖ
•

Эдийн засгийн хямрал цаашдаа улам л муудаж, өсөлт удаашрах
чиг хандлагатайгаар Баян ядуугийн ялгаа Монголд ихэссээр л
байгаа ч та эндээс Ядуурлаас гарах гарцаа та олж авна.

•

төрийн будилаантай тогтолцооноос харвал Монгол хүн бие
даасан чадвартай байхыг шаардаж байгаа бол би Таныг өөртөө
итгэлтэйгээр сэтгэж сурахад тусална.

•

Биеэ зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг, биеэ засаагүй хүн амжилтанд
хүрч чадахгүй. Бид энэ дарааллаар эхлээд таны сэтгэхүйг
хөгжүүлж, дараа нь гэр бүлээ санхүүгээр хангах чадвар олгож,
сүүлд нь нийгмээ, төрөө тогтвортой хөгжүүлэх манлайлагч болоод
зогсохгүй бизнесээ амжилттай эхлүүлэх эх үүсвэрийг чинь тавих
болно.

•

Ажлын байр тогтворгүй, цалин хангалтгүй тул таныг ажлаас гадуур
орлогын эх үүсвэртэй байхыг улам тодоор сануулсаар л байна.
Танд шинэ боломжууд нээгдэнэ.

•

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.

•

Таны харилцааны чадвар эрс сайжирч таны өөрчлөгдсөнийг
хүмүүс гайхна.

•

Та яаж амьдарна таны үр хүүхэд тийм л орчинг танаас өвлөж
таныг дуурайх болно. Хийсэн бахархсан юмтай байхыг хүсэхгүй
хүн байхгүй.
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ТАНД
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ТАНАЙ
ГЭР БҮЛД

3

НИЙГЭМД

ӨӨРЧЛӨЛТ ӨГЧ ГАЙХАМШИГ
ТАНИАР ДАМЖИГДАЖ
БҮТЭЭГДЭХ БОЛНО

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ОНЦЛОГ ВЭ?

ДЭЛХИЙН
ТЭРБУМТАН
САЯТАН
МЕНТОРУУДИЙН
АШИГЛАДАГ
ШИЛДЭГ

ХУВИЙН
АМЬДРАЛДАА Ч,
БИЗНЕСТЭЭ Ч,
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТАНД Ч
АШИГЛАХ

Хялбар аргаар баяжих буруу зам
заахгүй. Эдийн засгийн хямралын
үед ч өсөн хөгжих чадвартай
сэтгэлгээний чадавхийг та
суралцана.

Сэтгээд сурчихвал, нэг мэдээд
авчихвал та насан туршдаа
амьдралынхаа ямар ч хүнд нөхцөлд
өөрийгөө аваад гарах амжилтын
аргаа олж авна.

100% НАЙДВАРТАЙ
ЭРСДЭЛ БАЙХГҮЙ
ГАРАА
ХӨДӨЛГӨСӨН

Дасгалжуулалтын болон
хөтөлбөрийн модулиудын явцад
таны хийсэн ажлуудаар дамжуулж
таныг яг ямар үр дүн гаргаж
байгааг хэмжиж шаардлагатай
зөвлөмжүүдийг өгөх болно.

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ШИНЭЛЭГ

ДОЛОО ХОНОГ БҮРТ
ШИНЭ МОДУЛЬ

ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ
ЯРИЛЦЛАГУУД

БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ
БОЛОМЖУУД

4 модулийн үе шаттайгаар гайхалтай
увдистай аргуудаар таны сэтгэлгээг
хөгжүүлж тэлэх чухал сэдвүүдийг
хөндөж ярилцсан видео цуврал
бичлэгүүдийг та бие даан үзэх болно.

Та дэлхийн хаанаас ч хамаагүй
онлайн уулзалтаар хувийн
амьдралынхаа ч, бизнесийн
чухал асуултдаа хариулт авах,
зөвлөгөө авах боломжтой.

Та дэлхийд алдартай саятан
тэрбумтан менторуудын мэдлэг
туршлагыг Монголын зах зээл дээр
нэвтрүүлэх шилдэг аргуудыг тантай
ний нуугүй хуваалцана.

ДИЖИТАЛ MULTIMEDIA
ХЭЛБЭРЭЭР СУРАХ

30 ХОНОГИЙН БОНУС

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

Энэ хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс
хувийн дасгалжуулалтын
зөвлөгөө бүхий онцгой 30 бонус
бэлэг хүлээн авч байгаа. Энэ нь
бусдын ярианаас таны сэтгэлгээг
тэлэх ид шидтэй.

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА
МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
ТЭЛЭХҮЙ

МӨНГӨНИЙ БӨГЛӨӨСНӨӨС
АНГИЖРАХУЙ

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
НУУЦЫГ НЭЭХҮЙ

МӨНГӨНИЙ ӨСӨЛТӨӨ
ТӨЛӨВЛӨХҮЙ

БОНУС БЭЛГҮҮД
“Мөнгөний Сэтгэлгээ” цуврал онлайн хичээлүүд
”30 ХОНОГИЙН БОНУС" Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогчдын гаргасан өөрчлөлтүүд бүхий сонирхолтой ярилцлагын
цуврал
1. “BUY 1 PAY IT FORWARD 1” Дасгалжуулалтын Академиас 166000₮ бүхий бүтээгдэхүүнийг үнэгүй авч санхүүгийн хүнд
нөхцөлд байгаа ч суралцах чин сонирхолтой хэн нэгэнд бэлэглэж манлайлах хөдөлгөөн өрнүүлэх боломж
2. 500 МЯНГАН ТӨГРӨГИЙН КУПОН ЭДЛЭХ ЭРХ- “Миний Бизнес” хөтөлбөрт оролцоход 500000₮-ийн хөнгөлөлт эдлэх эрх
3. ЭВЭНТЭД ҮНЭГҮЙ ОРОЛЦОХ ЭРХ- 2.7 сая төгрөгийн үнэ бүхий Бэрхшээл ба Боломж болон Ulaanbaatar Entrepreneur Social
эвэнтэд 3 жилийн турш ҮНЭГҮЙ оролцож Дасгалжуулалтын Академиас байнгын дэмжлэг авах эрх
4. БАЯЛГИЙН СҮЛЖЭЭ- Өөдрөг үзэлтэй, өөртөө итгэлтэй, өсөн хөгжиж сэтгэлгээгээ байнга шинэчилдэг, хамтрагч хамт олноо
олоод бизнесээ өргөжүүлж хөгжүүлэхийн ҮНЭ ЦЭНЭ хязгааргүй их. Та ирээдүйдээ баян сэтгэхүйтэй баялгийн сүлжээнд
нэвтрэх боломж
5. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЭРХ- Та энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар манайхтай хамтран ажиллаж, ирээдүйдээ Дасгалжуулалтын
Академийн Амбассадор болон Flow Consultant болж ашиг орлогоо өсөн нэмэх боломж
6. АМЖИЛТАА ХУВААЛЦАХ ЭРХ- Өөрийн өөрчлөлтөө Бэрхшээл ба Боломж подкастанд оролцож өөрийн амжилтаа болон
бизнесээ Дасгалжуулалтын Академийн сошиал сувгуудаар олны хүртээлд хүргэх боломж
7. МЕНТОР БОЛОХ ЭРХ- Хөтөлбөрөөс хэр хэмжээний өөртөө итгэх итгэлийг үүсгэж чадна тэр чинээгээрээ бусдад нөлөөлөх
чадвараа өсөн нэмэгдүүлж манай хөтөлбөрүүдийн албан ёсны ментор болж, урамшууллын цалингаар өөрийнхөө амьдралд
шинэчлэлт хийх боломж

БОНУС БЭЛЭГ
Таны ачаар мөнгөний боломжгүй хэн нэгэнд
өөрийгөө хөгжүүлж сэтгэлгээгээ тэлэхэд бие даан
суралцах гарын авлага болгон бэлгийн багцыг
Дасгалжуулалтын Академиас хүлээн авч бэлэглэх
эрхтэй болно гэсэн үг.
Та 166’000 ₮ үнэ бүхий бараа
бүтээгдэхүүнийг бэлгэнд аваад түүнийгээ үнэхээр
суралцахыг хүсдэг хүнд амьдралдаа итгэлтэй болж,
суралцах итгэлийг давхар бэлэглэж 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
500’000₮ ХӨНГӨЛӨЛТ

2021 оны 9 сард болох "Миний Бизнес" онлайн
дасгалжуулалтын хөтөлбөрт оролцоход 500 000 ₮ хөнгөлөлт
олгож өгнө. /Зөвхөн энэ жилдээ хүчинтэй/
Та энэхүү хөтөлбөрт 5 сая төгрөг төлөх ёстойгоос 4 сая 500
мянган төгрөг төлөөд л оролцох боломжтой. Ирээдүйдээ
хөрөнгө оруулчихаж байна л гэсэн үг! Энэ хөтөлбөр жинхэнэ
өөрийнхөө юунд дуртай яах гэж амьдраад байгаагаа ойлгоод
Entrepreneur сэтгэлгээг дараагийн ахисан түвшинд хүргэж
нийгмийн аль ч салбар байгууллагад ажилладаг байсан
шилдэг манлайлагч болгоход зориулсан хөтөлбөр.

БОНУС БЭЛЭГ

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

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

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЭРХ

Дасгалжуулалтын Академитай хамтран ажиллах Амбассадор Өргөмжлөл, Flow Consultant болох
сургалтанд оролцох эрхтэй болоод зогсохгүй орлого олох хөрөнгө оруулалтаа эхлүүлэх
боломжтой.
Та “ Мөнгөний Сэтгэлгээ ” 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

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 сурталчилах 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. Үнэхээр гайхалтай биш гэж үү?

БОНУС БЭЛЭГ

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.

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ
“Мөнгөний Сэтгэлгээ” хөтөлбөрт оролцохоосоо өмнө би бизнес хийж чадаж
байгаа үгүй, хийж чадах эсэхтээ их эргэлзэж байсан. Хөтөлбөрт ороод харин
өөртөө итгэх итгэл
олж авсан нь миний хамгийн чухал зүйл. Өөрийгөө
хөндлөнгөөс харж ажиглаж байгаа юм шиг санагдаж байсан. Өөртөө дүгнэлт
хийж чадаж байгаа маш гоё дасгалууд нь надад хамгийн их таалагдсан.
Өөрийнхөө алдаа дутагдал сайн талуудыг хүнээр хэлүүлэхгүй өөрөө мэдэж
ухаарах нь маш зөв санагдсан. Бас өөрийгөө илүү сайн таних нь надад хамгийн
их нөлөөтэй, эерэг үр дүн гаргахад тус нэмэр болсон. “Хүн өөрийгөө эхлээд
таньж мэдэх нь маш чухал, бүх зүйлийн үндэс” гэж хүмүүст захимаар
санагддаг болсон…
Г. Уянга
УБ, Монгол улс

Моника эгчийн номыг нь уншиж, подкастуудыг нь сонсож байсан учраас хөтөлбөрт оролцоход
ямар ч эргэлзээ байгаагүй. Харин би хөтөлбөрт оролцохын өмнө юу хийхээ мэдэхгүй, өөртөө
итгэлгүй, хэн болохоо ч бараг ойлгодоггүй төөрсөн хүн л байсан. Хөтөлбөрт оролцоод би маш их
өөрчлөгдсөн. Үнэхээр аймаар! Амьдралын боловсрол дутуугаасаа болж яасан их алдаа гаргаж,
ямар олон зүйлийг буруу бодож байснаа ойлгосон. Цаашдаа ийм байдлаар явсан бол хэр олон
жилийг асуудал бэрхшээл дунд өнгөрүүлэх байсан бол гэж бодохоос айж байна. Одоо бол өмнөх
алдаа дутагдлуудаа засаад мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлоод амьдрал минь утга учиртай болсон.
Дасгал бол гайхамшигтай. Мэдээллээ уншаад дараа нь дасгалаа ажиллахаар Моника эгч намайг
бүр ухаж төнхөөд, онгичоод л дотор байгаа юмыг гаргаж ирээд байх шиг санагддаг. Яг хаанаа
алдаад, хэзээ эхлэх, юуг анхаарах ёстой вэ гээд олон асуултын хариултаа олж авсан. Онлайн
уулзалт бас л гайхамшигтай. Долоо хоног өөртэйгөө тулж ажиллаад ням гариг бүрт бүгд
уулзаад сурсан мэдсэн, амжилт бүтээлээ хуваалцаад, ойлгохгүй зүйлдээ дэлгэрэнгүй
хариулт аваад маш их үр дүнтэй. Уулзалт болгоноор маш их эрч хүч энерги авдаг. Би
өөрийгөө үнэхээр азтай гэж бодож байна.

Бямбацогт
УБ, Монгол улс

ОРОЛЦОГЧДЫН

Ч. Алтантуяа
УБ, Монгол улс

Өөрт болон миний амьдралд сэтгэлгээ, хандлагын маш том
өөрчлөлт гарлаа. Би өөрийгөө маш зөв, эерэг бодолтой гэж боддог
байсан. Аливаа бэрхшээлийг олж харж байгаагаа бодит хөрсөн дээр
буулгаж буй сэтгэлгээний сайн тал хэмээн андуурч явснаа олж
мэдсэн. Бас миний амьдралд бий болсон хүсээгүй үр дүнгүүд надаас
шалтгаалж байсныг, өөрийнхөө амьдралд өөрөө хариуцлага хүлээж,
дотоод үнэ цэнээ таньж мэдсэн. Амьдралыг сууриар нь өөрчлөх эргэлт
гэдгийг хялбараар ойлгуулж өгсөн тандаа баярлалаа. Бүх модулийн
хичээлүүд гайхамшигтай байлаа. 7 хоног бүр гайхалтай хичээл
сонсож, мөрөөдлийнхөө орноор аялсан мэт сэтгэгдэл төрлөө. Бидний
суралцаж ирсэн уншиж цээжлэх, тест бөглөх, хуулан бичих, тоймлон
дүгнэх зэрэг сургалтын системээс асар ялгаатай маш бага хугацаанд
үр дүнг тодоор харуулах сургалтын шинэ хэлбэр байна. Та энэ сургалт
дасгалжуулалтаар хуулан бичлэг хийж, тест бөглөж, хуурамчаар оноо
авч, бусадтай өрсөлдөж, оноогоороо байр эзэлж, сургалт дүүргэсэн
батламж авахгүй. Харин өөртэйгөө ажиллаж, хаанаас ч хуулахын
аргагүй тийм л хариултыг зөвхөн тархинаасаа бүтээж бий болгоно.

ТАНЫ ТАРХИ ЯАЖ АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Мөнгөний боломжууд хаа сайгүй бий, харин таны оюун ухаан
тэр их боломжуудыг хэрхэн шүүрч, өөрчлөлт хийж байгаагаасаа
шалтгаалж Монгол хүн та Мөнгөний сэтгэлгээгээ тэлэх нь таны
амьдралд гайхалтай том ертөнцийн үүд хаалгыг нээх болно.

-МОДУЛЬ НЭГ-

МӨНГӨНИЙ
СЭТГЭЛГЭЭ
ТЭЛЭХҮЙ

Сэтгэлгээгээ л тэлчих юм бол та дахин ингэж Мөнгөний төлөө
зовж шаналж амьдрах шаардлага байхгүй. Энэ бол “МӨНГӨНИЙ
СЭТГЭЛГЭЭ”. Сэтгээд сурчихвал та юуг ч хийж чадна.

МОДУЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭ ҮЗМЭГЦЭЭ
ДАСГАЛУУДАА ХИЙГЭЭРЭЙ.
АСУУЛТУУДАА ОНЛАЙН
УУЛЗАЛТАНДАА ОРОХДОО БЭЛТГЭЭРЭЙ.

“ САНАМСАРГҮЙ ЯВДЛУУДАД ХҮЛЦЭН ТЭВЧИЖ АМЬДРАХ
БИШ, САНААТАЙГААР АМЬДРАЛАА ЗОХИО”

МӨНГӨНИЙ БӨГЛӨӨСНӨӨС АНГИЖРАХУЙ
Хүн бол сэтгэлийн амьтан гэж бид ярьдаг. Мөнгөтэй бол бүх
амьдралын асуудал шийдэгдчих л юм шиг бид ядуу сэтгэдэг. Яг
үнэндээ та сэтгэлийн шархнаасаа болж мөнгөний боол мэт
амьдарсаар мөнгө орж ирэх урсгалыг хааж бөглөөстэй амьдардаг.

-МОДУЛЬ ХОЁР-

МӨНГӨНИЙ
БӨГЛӨӨСНӨӨС
АНГИЖРАХУЙ

Та жоохон мөнгө олсон ч бөглөөстэй лонхонд юм хийх гэж
зүтгэхтэй адилхан! Тэр олсон мөнгөө нэг л мэдэхэд үрэн таран
хийгээд, мөнгө тогтохгүй байхад та гайхаж байсан уу?
Тэгвэл тэр мөнгөний бөглөөснөөс ангижрахын тулд энэ модулиар
бид таны мөнгөний сэтгэлийн шархыг эдгээх болно.

МОДУЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭ ҮЗМЭГЦЭЭ
ДАСГАЛУУДАА ХИЙГЭЭРЭЙ.
АСУУЛТУУДАА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНДАА
ОРОХДОО БЭЛТГЭЭРЭЙ.

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

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ НУУЦЫГ НЭЭХҮЙ
Танд мөнгө хийхэд хэрэглэж болохоор төрөлхийн ямар авьяас
чадвар, мэдлэг, туршлага, хэнээс ч илүү өөрөөр юмыг мэдэрдэг
тийм хүч байгааг та мэдэх үү? Яг зөв, хэн ч олж харж таньж
амжаагүй тийм л үнэ цэнэтэй диамонд танд нуугдсан байгаа.

-МОДУЛЬ ГУРАВ-

МӨНГӨНИЙ
СЭТГЭЛГЭЭ
НУУЦЫГ НЭЭХҮЙ

Тэр чадварыг чинь бид дасгалууд ажиллуулаад таны диамондыг
илрүүлээд тодруулаад гаргаад ирье л дээ.
Диамонд мэт нууц үнэт эрдэнэсээ та нэгэнт таньчихвал та мөнгө
олохын тулд яах ёстойгоо таних болно.

МОДУЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭ ҮЗМЭГЦЭЭ
ДАСГАЛУУДАА ХИЙГЭЭРЭЙ.
АСУУЛТУУДАА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНДАА
ОРОХДОО БЭЛТГЭЭРЭЙ.

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

МӨНГӨНИЙ ӨСӨЛТӨӨ ТӨЛӨВЛӨХҮЙ
Мөнгөө өсгөж санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхийн тулд ямар
төлөвлөгөө зохиох вэ?
Энэ модуль дээр бид таны мөнгө олох зорилго арга
стратегиудыг олж илрүүлэхээс гадна, таныг яг ямар алхмууд
хийж, мөнгийг өөртөө соронзон мэт татах зорилгоо танихад
чиглүүлэх болно.

-МОДУЛЬ ДӨРӨВ-

МӨНГӨНИЙ
ӨСӨЛТӨӨ
ТӨЛӨВЛӨХҮЙ

“ И н г э э д л х и й ч и х эж б о л охо о р б а й с а н ю м ы г х ү м ү ү с
мэддэггүйгээсээ мөнгөгүй ядуу амьдраад байдаг юм байна” гэж
та өөрийн эрхгүй дуу алдана!

МОДУЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭ ҮЗМЭГЦЭЭ
ДАСГАЛУУДАА ХИЙГЭЭРЭЙ.
АСУУЛТУУДАА ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНДАА
ОРОХДОО БЭЛТГЭЭРЭЙ.

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

ХӨТӨЛБӨРИЙН
СЭТГЭЛ ДОГДЛОМ ЯРИЛЦЛАГА СТУДИ
Бид жил бүр оролцогчдоо сэтгэл догдлом энэ гайхалтай мөчөөр дамжуулан
уулзалдаж ид шидийн ертөнцөд аялсан туршлагийнхаа 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
хүрэлцэн ирэх бөгөөд чин сэтгэлээсээ ярилцлага өгөх юм. Энэ яриа таны
өөрчлөлтөөсөө ундран гарсан сэтгэгдэлээ хуваалцахад зориулж бөгөөд бид
хөтөлбөрийн өмнөх үеийн нөхцөл байдлаа ярьж байсан үеэсээ хэр зэрэг
ТАНЫ ТӨГСӨЛТИЙН БАЯР
Энэ өдөр амжилттай төгссөн оролцогчидтойгоо баяраа тэмдэглэж хундага
тулгацгаах болно. Энэ бол таны амжилт!

ХӨТӨЛБӨР ХААГДАХ
ӨДӨР:
6 САРЫН 15

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

ХӨТӨЛБӨРТ ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ

1. ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛЖ
БАТАЛГААЖУУЛАХ

ЭНД ДАРЖ тохирох төлбөрийн
сонголтоо хийж хаан банкны
5300481017 /Батсүх Мөнгөнтуяа/
дансанд хийгээрэй.

2. БҮРТГЭЛИЙН
ХҮСНЭГТЭЭ ИЛГЭЭХ

3. ИМЭЙЛЭЭРЭЭ
УРИЛГАА ХҮЛЭЭН АВАХ

ЭНД ДАРЖ хүснэгтээ үнэн
зөв бөглөөрэй.

Та эхний 2 алхмаа гүйцэтгэсэн
бол и-мэйлээрээ урилгаа
хүлээн авах болно.

БҮРТГҮҮЛЬЕ!

ЖИЧ:
1. ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГАН ДЭЭР ЗААВАЛ И-МЭЙЛ БОЛОН УТАСНЫ ДУГААРАА ЗӨВ БИЧИХ
2. БҮРТГЭЛИЙН ХҮСЭЛТ АНКЕТ ДЭЭРЭЭ ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА ИЛГЭЭХ
ЛАВЛАХ ДУГААР: 99156053, 77156053

PRO
2’500’000
RE-LEARN
1’250’000 ₮

Өмнөх жилүүдэд
оролцсон ч дахин
энерги эрч хүчээ
сэлбэж
хөтөлбөрийнхөө ид
шидийг мэдэрч
сэтгэлгээгээ тэлэх
хүсэлтэй хүнд
зориулсан багц

VIP
3’000’000 ₮

Баячууд шиг сэтгэх
сэтгэлгээний нууцыг
нээх том өөртөө
хөрөнгө оруулалт
хийж буй хүнд
зориулсан, цоо
боломжуудыг нээх
тэмцэлтэй
ГАЙХАЛТАЙ
СУРАЛЦАГЧДАД

Бусдаас илүү
хурдацтайгаар
хөгжиж нандин нууц
яриагаа ганцаарчилж
ярилцах
МАНЛАЙЛАГЧДАД
зориулсан багц.
/ ганцаарчилсан нэг
цагийн дасгалжуулалт
авах онцгой эрхтэй/

ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
•
•

Төлбөрийг хувааж төлж болох уу?
Төлбөр бүх хүмүүст ижил 2.5 сая ₮ бэлнээр урьдчилан 100% 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 өртөгөөр 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.

•
•

Мөнгөний Сэтгэлгээ, Миний Бизнес хөтөлбөрүүдийн аль нь дээр вэ?
Хөтөлбөрүүдийн 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.

•
•

Төлбөрөө яаж хийх вэ?
Та манай хөтөлбөрийн вэбсайтны ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨХ товчлуурыг дарахад таны
төлбөрийн сонголтууд гарч ирнэ.

БҮРТГҮҮЛЬЕ!

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
•
•

Модулиудын онлайн уулзалтууд хэдэн цаг үргэлжлэх вэ?
Онлайн уулзалтууд Ням гаригт 18 цагт (УБ цагаар) эхлээд ойролцоогоор 6 цаг
орчим үргэлжилнэ. Оролцогчдынхоо асуултанд хариулт өгч, чөлөөт ярилцлага
өрнүүлдэг. Манай оролцогчид энэ завшааныг ашиглаж бие биенээсээ суралцах,
хувийн туршлагаасаа 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. Азийн 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 хувийн асуудлаа асуугаад зөвлөгөө авч болно биз дээ?
Тэгэлгүй яахав, танд доорх 4 төрлийн боломж олгож өгсөн байгаа.
1. Онлайн уулзалтын үеэр та дасгалжуулагчаасаа асуугаад лавлаж болно.
2. Онлайн хичээлийн бие даах дасгалууд дээр та хувийн чухал асуултуудад
өөртөө зориулж асуугаад хариултаа олж авч болно. Үүнийг та бие даан
ажиллана, хэн ч мэдэхгүй.
3. Ментор танд зөв туслахад бэлэн.
4. VIP багцийг авсан бол танд дасгалжуулагчтайгаа ганцаарчилж 1 цаг ярилцах
боломжийг олгосон байгаа.

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.

Хүн бүхэн мартдаг. Оюун
ухаанаараа боловсруулж
тэмдэглэл хий. Амьдралдаа
анхаарах хэрэгжүүлэх зүйлсээ,
ойлгосоноо өөрийн үгээр,
зургаар, амьдруулж тэмдэглэ.

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

ДАСГАЛАА
АЖИЛЛА
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.

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