 


ХӨТӨЛБӨРТ
ОРОЛЦОХ
ЗААВАРЧИЛГАА

ТАВТАЙ МОРИЛ
АМЬДРАЛ ГАЙХАЛТАЙ!
Тавтай морил. Дасгалжуулалтын Академийн бүтээсэн ид шидийн
ертөнцөд тавтай морил. Танаар бид бахархаж байна. Өөртөө хөрөнгө
оруулахын ид шид, амьдралаа хүссэн зүг рүүгээ залах, амьдралынхаа чухал
сонголтуудыг хийх энэ бүх мөчүүдэд та ирээдүйдээ диамонд мэт гялалзах
сонголтуудаа хийдэг шүү дээ
Гайхалтай! Үнэхээр гайхалтай сайхан амьдралыг хүн өөрийн хоёр
гараар, энэ биеэрээ мэдэрч туулж болохыг би танд энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж
хүргэхийг зорьж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд болсон Мөнгөний Сэтгэлгээ
гайхалтай амжилтуудаар дүүрэн түүхүүдийг бид оролцогчидтойгоо хамтдаа
бүтээдэг уламжлалтай
Манай оролцогчид үнэхээр сэтгэл хангалуун сурсан зүйлсээ хуваалцаж
бие биенээ дэмжиж цоо шинэ ертөнцийг бүтээхээр шийдвэр гаргаж байсан.
Одоо таны ээлж! Та бидний хоорондоо дотно танилцаж хэнээс ч
нэрэлхэлгүйгээр бодит амьдралдаа хэрэгцээтэй үнэ цэнэтэй бүхнийг нээн
суралцах баялаг мөнгөний сэтгэлгээтэй болж хувирах цаг иржээ.
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Таныг сэтгэл дотноор ойлгох, гар дэлгэн зовлонг ойлгож хүлээн авах,
хамтдаа хөгжиж, хамт ирээдүйдээ бизнес хийх, магадгүй хөрөнгө оруулалтын
томоохон түншээ босгож авах баялаг сэтгэлгээтэй залуучууд хүлээж байна.

Та хэр өөрийгөө нээлттэй оюун санаагаа нээлттэй байлгана тэр
хэмжээгээрээ асар ихийг богино хугацаанд суралцана. Эхний 2 сарыг та бид
үнэхээр их мэдээллийг хуваалцана, танаас эрчимтэй суралцахыг шаардах
болно. Харин сүүлийн 1 сар илүү бонус дахин лавлаж өөртөө хэрэгтэйгээ
нэмж боловсруулах цаг
Таны гэрийн даалгаврын дасгалууд таныг нээхэд л зориулсан, та хэр
үнэн шударгаар бодож хариулна тэр хэмжээгээрээ танаас асар том
сэтгэлгээний орон зай, санхүүгийн нөөц бололцоог олж харахад тань туслах
болно
Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг шиг таны мөнгөөрөө хөрөнгө
оруулсан энэ хөрөнгө оруулалтыг хэд дахин өсгөж хувиргах арга бол та
цагаа зориулах, оюун ухаанаа төвлөрүүлэх. Ердөө л энэ 2-ыг хэрэгжүүлж
чадвал та амьдралаа орвонгоор нь эргүүлэх хэмжээний, асар олон сая
төгрөгийг энэ 2 сая төгрөгнийхөө оронд олж авах боломжтой.
Даруухнаар хэлэхэд би бүх оролцогчиддоо 2.5 сая төгрөгний хөрөнгө
оруулалтаа сар бүр найдвартай олох сарын орлого болгож харах
боломжуудыг заадаг. Таны зорилго багадаа бодоход ердөө л энэ.
Үүнээс гадна бид энэ жилдээ гэхэд л 3 сая 336 мянган төгрөгийн
бэлгийг танд бэлдсэн байгаа
Та үйлдэл хийхгүй л бол таны амьдралыг би юу ч хийгээд өөрчилж
чадахгүй нь ойлгомжтой. Эргэлзэж тээнэгэлзэж цаг гарздах бус, эрч хүч
энергиэ сэргээж яригдаж буй сэдвүүдийг өөртөө шингээхэд анхаарлаа
төвлөрүүлээрэй. Хэрэв та ингэж чадвал таны хийж чадах, олох мөнгөний
хэмжээнд хязгаар байхгүй.
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Олсон мөнгөө
зөв хөрөнгө оруулахад би энэ
жил ашигтай ажиллаж болох
юм байна.
Би юунаас айгаад байснаа
мэдээд авсан чинь санасан
ажил болгон бүтээд урамтай
байна

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

Өөртөө итгэлгүйгээсээ
болоод би авах ёстой
мөнгөө асуухгүй байсан
байна.

Мөнгө олох боломжууд
хаа сайгүй байдаг юм
байна.

ХҮМҮҮС
ХЭРХЭН
ӨӨРЧЛӨГДДӨГ
ВЭ?

Манай хүүхдүүд хүртэл
гэртээ мөнгөө өсгөх талаар
ярьдаг болчихлоо.

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

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. Хүн болгонд л мөнгө хэрэгтэй, нуух юм байхгүй.
Энэ хөтөлбөр таныг “ҮҮНИЙГ Л ХИЙХ ГЭЖ ТӨРСӨН ЮМ” гэж бахархмаар тэр
гайхалтай сэтгэлийн урам, тэмүүлэл болгоныг илэрхийлж чадах тэр ажлыг л
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 тусална.
Миний энэ хөтөлбөртөө танилцуулж болгож буй энэ арга стратегиудыг дэлхийн
даяар олон мянган бизнесмэн, саятан ментор ашиглаж байгаа. Тэдний хийсэн
туршлагаас, заасан шилдэг аргуудыг л би Монголын зах зээлд бодитой
нэвтрүүлэх ажлыг хийдэг.
Энэ бүх аргыг би ганцаараа биш, Монголын нийгэм, шинэ үеийн амжилтанд
хүрсэн хүмүүс л, тун удахгүй өдөр тутмын иддэг талх мэтээр өргөн ашиглаж
эхлэх болно. Та анхдагч түрүүлж алхахыг хүсдэг бол би таныг цаг алдахгүй энэ
боломжийг олж авахыг урьж байна. Таныг өөрийгөө үнэ цэнэтэйгээр үнэлж
Диамонд мэт гялалзах ид шидийг эртхэн олж авах аянд урьж байна.
Гайхалтай! Одоо өөрийнхөө талаар болоод 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 мэргэжлийг 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 дасгалжуулг
2013 онд “Бэрхшээл ба Боломж” podcast цувралууд хийж 3хан 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 эхэлснээр хойш мянга мянган
Монголчуудын амьдралыг өөрчилсөөр 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.
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MONICA BATSUKH
ТОВЧ ЗАМНАЛ

“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.

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ОНЦЛОГ ВЭ?

ДЭЛХИЙН
ТЭРБУМТАН
САЯТАН
МЕНТОРУУДЫН
АШИГЛАДАГ
ШИЛДЭГ
СТРАТЕГИУД
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Хялбар аргаар баяжих буруу зам
заахгүй. Эдийн засгийн хямралын
үед ч өсөн хөгжих чадвартай
сэтгэлгээний чадавхийг та
суралцана.

ХУВИЙН
АМЬДРАЛДАА Ч,
БИЗНЕСТЭЭ Ч,
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТАНД Ч
АШИГЛА
СЭТГЭЛГЭЭ

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

100%
НАЙДВАРТА
ЭРСДЭЛ
БАЙХГҮЙ
ГАРАА
ХӨДӨЛГӨСӨ

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

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ШИНЭЛЭГ ВЭ?

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.

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 их зөв зам санагдсан. Бас өөрөө өөрийгөө илүү сайн таньж чадсан
нь надад хамгийн их нөлөөтэй, эерэг үр дүн гаргахад тус нэмэр болж байсан.
“Хүн өөрийгөө эхлээд таньж мэдэх нь маш чухал, бүх зүйлийн үндэс” гэж
хүмүүст захимаар санагддаг болсон.
Г. Уянг
УБ, Монгол улс
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Моника эгчийн талаар урьд мэддэг, номыг нь уншиж, подкастуудыг нь сонсож байсан учраас
хөтөлбөрт оролцоход ямар ч эргэлзээ байгаагүй. Харин би хөтөлбөрт оролцохын өмнө юу хийхээ
мэдэхгүй, өөртөө итгэл дутмаг, хэн болохоо ч бараг ойлгодоггүй төөрсөн хүн л байсан. Хөтөлбөрт
оролцоод би маш их өөрчлөгдсөн. Үнэхээр аймаар. Амьдралын боловсрол мэдлэг дутуугаасаа болж
алдаа гаргаж, буруу бодож байснаа ойлгосон. Цаашдаа ийм байдлаар явсан бол ямар олон жилийг
асуудал бэрхшээл дунд өнгөрүүлэх байсан бол гэж боддог. 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, хэрхэн эхлэх, юун дээрээ анхаарах ёстой вэ гээд олон асуултын хариултаа эндээс олж
авсан. Онлайн уулзалт бас л гайхамшигтай. Долоо хоног өөртэйгөө тулж ажиллаад бүтэн сайн
бүр бүгдээрээ 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.

Бямбацог
УБ, Монгол улс

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

а


Ч. Алтантуя
УБ, Монгол улс

Өөрт болон миний амьдралд сэтгэлгээ, хандлагын маш том
өөрчлөлт гарлаа. Би өөрийгөө маш зөв, эерэг бодолтой гэж боддог
байсан, аливаа ажлын бэрхшээлийг олж харж байгаагаа бодит хөрсөн
дээр буулгаж байгаа сэтгэлгээний сайн тал хэмээн андуурч байснаа
олж мэдсэн. Бас миний амьдралд гарч байгаа хүсээгүй үр дүнгүүд
бүгд өөрөөс минь шалтгаалж байсныг,амьдралдаа хариуцлага
хүлээж, өөрийхөө дотоод үнэ цэнийг таньж мэднэ гэдэг амьдралыг
сууриар нь өөрчлөх эргэлт гэдгийг хялбараар ойлгуулж өгсөн тандаа
баярлалаа. Бүх модулийн хичээлүүд гайхамшигтай байлаа. 7 хоног
бүр гайхалтай хичээл сонсож, мөрөөдлийн 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
өөрөө өөртэйгөө ажиллаж, хаанаас ч хуулахын аргагүй тийм л
хариултыг зөвхөн өөрийхөө тархинаас бүтээж бий болгоно.

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА
МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
ТЭЛЭХҮ

МӨНГӨНИЙ БӨГЛӨӨСНӨӨС
АНГИЖРАХУЙ

МӨНГӨНИЙ ӨСӨЛТӨӨ
ТӨЛӨВЛӨХҮЙ

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
НУУЦЫГ НЭЭХҮЙ

БОНУС БЭЛГҮҮД
“Мөнгөний Сэтгэлгээ” цуврал онлайн хичээлүү
”30 ХОНОГИЙН БОНУС" Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогчдын гаргасан өөрчлөлтүүд бүхий сонирхолтой ярилцлагын
цувра

х


ж


 


ж


х


д


 


ж


Й


л


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 болом
2. 500 МЯНГАН ТӨГРӨГНИЙ КУПОН ЭДЛЭХ ЭРХ- “Миний Бизнес” хөтөлбөрт оролцоход 500000₮ ний хөнгөлөлт эдлэх эр
3. ЭВЭНТЭД ҮНЭГҮЙ ОРОЛЦОХ ЭРХ- 2.7 сая төгрөгний 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 болом
5. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЭРХ- Та энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар манайхтай хамтран ажиллаж, ирээдүйдээ Дасгалжуулалтын
Академийн Амбассадор болон Flow Consultant болж ашиг орлогоо өсөн нэмэгдүүлэх эр
6. АМЖИЛТАА ХУВААЛЦАХ ЭРХ- Өөрийн өөрчлөлтөө Бэрхшээл ба Боломж подкастанд оролцож өөрийн амжилтаа болон
бизнесээ Дасгалжуулалтын Академийн сошиал сувгуудаар олны хүртээлд хүргэх болом
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 бэлэглэчихэж байгаа юм
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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
байгуулагддаг бөгөөд бид хөтөлбөрүүдийнхээ оролцогчдыг
дэмжин ҮНЭГҮЙ оролцож 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. Одоо л суралцаад өөрийгөө хөгжүүлдэг цаг. Цаг бүү
алд!
/ 3 удаа х 36 сар х 25000₮ = 2.7 сая ₮ /

БОНУС БЭЛЭГ

БАЯЛГИЙН СҮЛЖЭЭ
Өөдрөг үзэлтэй, өөртөө итгэлтэй, өсөн хөгжиж сэтгэлгээгээ байнга шинэчилдэг, хамтрагч хамт
олноо олоод бизнесээ өргөжүүлж хөгжүүлэхийн ҮНЭ ЦЭНЭ хязгааргүй их. Та хөтөлбөрөөс насан
туршийн чин үнэнч найз нөхөд хамт олноо олох болно.
Ямар ч үед таныг дэмжиж, ямар нэг маскгүйгээр харилццаг, таныг хайрладаг хүндэтгэдэг, зорилго
нэгтэй, хөдөлмөрлөн зүтгэх хамтрагчид 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 болж, орлогоо өсгөх боломжтой.
Та “ Мөнгөний Сэтгэлгээ ” хөтөлбөрт оролцсоноор дараагийн бидэнтэй хамтран ажиллах
сургалтуудад суралцах боломжууд нээгдэх бөгөөд өөрийн гэсэн орлогоо өсгөөд явах түвшиндөө
сэтгээд эхэлдэг.
Амбассадор / Ambassador / - Дасгалжуулалтын Академийн элч төлөөлөгч болон өөрийн байгаа
газраа Бэрхшээл ба Боломж эвэнтүүдийг зохион байгуулж орлогоо 100% өөртөө авах боломжтой
Flow Consultant - 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 хуваалцаж амжилтаараа дамжуулж бизнесээ танилцуулан сурталчилж маркетинг хийх
боломжтой.
Дасгалжуулалтын Академи “ Бэрхшээл ба Боломж “ цуврал ярилцлагыг олны сонорт хүргээд жилийн
нүүрийг үзэж байна. Харин та манай подкастын зочноор оролцож манай бүх сошиал сувгуудаар өөрийн
бизнесээ сурталчлах эрхийг бэлэглэх болно. Таныг хүндэлдэг таниар бахархдаг манлайллыг өөрийн
хүрээнд бий болгох боломжтой. Үнэхээр гайхалтай биш гэж үү?

БОНУС БЭЛЭГ

МЕНТОР БОЛОХ ЭРХ

Амьдралаа өөрчлөөд ид шидийг нь хүртсэн шилдэг оролцогч, энэ хөтөлбөртөө ментороор
ажиллаад цалин авч, бонус урамшуулалтайгаар хамтран ажиллах боломжийг өөртөө нээдэг.
Хэн нэгний амьдралд утга учиртай амьдралыг бүтээж өгөхийг хүн бүр хүсдэг нь хэнд ч нууц
биш. Тиймдээ ч та өөрийн гайхалтай авьяас чадвараа олж нээсний хувьд ментор болох эрх нь
нээгдэнэ.
Хэний ч амьдрал бэрхшээлтэй. Гол нь үүнийгээ мэдрээд өөрчлөлт хийгээд эхэлсэн хүний нүд
гэрэлтэж аз жаргалтай болдог.

ЗӨВХӨН
“МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ”
ХӨТӨЛБӨРИЙНХӨӨ ОРОЛЦОГЧДОД
ЗОРИУЛСАН ФАЙСБҮҮК ГРУППТЭЭ
ЗОЧЛООРОЙ.

 


ЭНД ДАРЖ ФАЙСБҮҮК ГРУППТЭЭ
ЗОЧИЛНО УУ.

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
ГАЙХАЛТАЙ ХӨТӨЛБӨР!
CЭТГЭЛ ДОГДЛОМ СТУДИЙН ЯРИЛЦЛАГА
•
•
•

•

•

•
•

•

•

3 сарын 15 наас 21ний хооронд бид бүх оролцогчидтойгоо тус тусын цагаар
хувийн менторууд нь сэтгэл догдлом онлайн ярилцлагаа хийдэг.
3 сарын 15 наас эхлэн та онлайн хичээлийнхээ эхний хэсгийг үзэх бөгөөд
анхны 3 гэрийн даалгавраа авах болно.
3 сарын 21 ний Ням гаригт бид анхны сюрприз уулзалтаа хийх болно. Энэ
уулзалтан дээр бид хүн бүрийн зорилгыг сонсож чөлөөт ярилцлага
өрнүүлдэг.
3 сарын 22, 3 сарын 29, 4 сарын 5, 4 сарын 12-ны Даваа гаригаас та
“Мөнгөний Сэтгэлгээ” хөтөлбөрийн 4 модулийнхаа онлайн видео
хичээлүүдийг тус тусдаа бие даан үзэх болно. Модуль бүрийн дасгалуудыг
хойшлуулалгүйгээр тухайн 7 хоногтоо амжуулж хийгээд онлайн уулзалтандаа
ярилцах асуултаа бэлтгээрэй.
3 сарын 28, 4 сарын 4, 11, 18-ны Ням гариг бүрт та бид “Мөнгөний Сэтгэлгээ”
хөтөлбөрийнхөө 4 Модулийн онлайн уулзалтуудыг тус тус хийх бөгөөд энэ
уулзалтууд тухайн 7 хоногт үзсэн модулиа хэрэгжүүлэхэд тань тусалж санал,
зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэхэд төвлөрч ажиллах болно.
4 сарын 19-нөөс эхлэн бид бүх оролцогчдоо сэтгэл догдлом дурсамжтай
сурсан бүхнээ хуваалцах менторын хувийн ярилцлаганд урих болно.
5 сарын 16ны Ням гаригт бид хөтөлбөрийнхөө хамгийн сүүлчийн төгсөлтийн
баярыг тэмдэглэх онлайн уулзалтаар өнгөрсөн богино хугацаанд сурсан
мэдсэн, өөрчлөлт хийсэн амжилтыг тунхаглаж хундага тулгах болно.
5 сарын 16-наас 6 сарын 15ныг хүртэл 30 хоногийн туршид та "30
ХОНОГИЙН БОНУС" Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрийн өмнөх оролцогчдын
гаргасан өөрчлөлтүүд бүхий сонирхолтой ярилцлагын цувралыг өдөр бүр
хүлээн авна.
6 сарын 15-нд бид хөтөлбөрийнхөө онлайн материалуудыг хаана. Энэ 3 сард
асар их боломжийг нээх хөтөлбөртөө амжилттай оролцоорой.

ХӨТӨЛБӨРТӨӨ ОРОЛЦОХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Модуль

Хөтөлбөрийн нээлт
сюрприз уулзалт

Модуль видео хичээл
эхлэх

3 сарын 15-наас 21 хүртэл
“Сэтгэл догдлом яриа”
Ментортойгоо ганцаарчлан
ярилцах

Модуль 1. Мөнгөний
3 сарын 22, Даваа гариг
Сэтгэлгээгээ Тэлэхүй

Модулийн дараах дасгал гарын
авлага, бие даан судлах материал

Онлайн уулзалт хийгдэх
өдөр, цаг Ням гариг (УБ
цагаар)

3 сарын 15-наас 3 сарын 21 хүртэл
гэрийн даалгавар бие даан ажиллах 3
дасгал

3 сарын 21, Ням гариг, 18
цагт, Анхны сюрприз
танилцах онлайн уулзалт

3 сарын 22-ноос 3 сарын 28 хүртэл
Модуль 1 дасгалуудаа хийж дуусгаарай.

3 сарын 28, Ням,
18 цагт, Модуль 1

Модуль 2. Мөнгөний
Бөглөөснөөс
Ангижрахуй

3 сарын 29, Даваа гариг

3 сарын 29-нөөс 4 сарын 4 хүртэл Модуль 4 сарын 4, Ням,
2 дасгалуудаа хийж дуусгаарай.
18 цагт, Модуль 2

Модуль 3. Мөнгөний
Чадвараа Нээхүй

4 сарын 5, Даваа гариг

4 сарын 5-наас 4 сарын 11 хүртэл Модуль 4 сарын 11, Ням,
3 дасгалуудаа хийж дуусгаарай.
18 цагт, Модуль 3

Модуль 4. Мөнгөний
Өсөлтөө Төлөвлөхүй

4 сарын 12, Даваа гариг

4 сарын 12-ноос 4 сарын 18 хүртэл
Модуль 4 дасгалуудаа хийж дуусгаарай.

4 сарын 18, Ням,
18 цагт, Модуль 4

4 сарын 19ний өдрөөс эхлэн
“Сэтгэл догдлом яриа”
ментортой хувийн яриа

4 сарын 19нөөс 5 сарын 16ны хооронд
“Сэтгэл догдлом яриа” цагийн хуваарийн
дагуу менторуудтайгаа ганцаарчилж
ярилцана.

5 сарын 16 Ням,
18 цагт, Сүүлийн
төгсөлтийн баяр сюрприз
онлайн уулзалт

5 сарын 16наас хичээлээ
үзэх 1 сарын эрх

5 сарын 16наас 6 сарын 15 хүртэл өдөрт
1 бонус яриаг бие даан сонсох,
дасгалуудаа дуусгах

6 сарын 15нд хөтөлбөр
хаагдана.

Төгсөлтийн баяр
сюрприз уулзалт

 


 


 


 


 


30 хоногийн бонус

ХӨТӨЛБӨРТӨӨ ОРОЛЦОХ ТЕХНИКИЙН ЗААВАРЧИЛГАА

Account нээх. Хөтөлбөрийнхөө вэбсайт дээрээ таны нэр, имэйл
хаягийг бүртгүүлэх юм. Файсбүүк, Твиттер гэх мэт сошиал
профайлуудаа холбоос хийвэл танд бүүр амар хялбар болох
болно. МИНИЙ ДАНС нүүрэнд энэ тохиргоог хийх боломжто
Google account нээх. Хэрэв та Google account нээсэн бол
халаасны цоорхой бөглөх дасгалын загварыг шууд өөрийн гүүгл
аккаунт руугаа хуулбарлаж аваад л ашиглах боломжтой
бэлтгэгдсэн байгаа. Данс байхгүй бол нээхэд илүүдэхгүй байх
болно.
Zoom application татаж суулгах. Та гар утас, таблет, компьютер
дээр аль алин дээр нь энэ аппликэшнийг үнэгүй татаж аваад
суулгаарай. Яаж суулгахаа мэдэхгүй бол хэн нэгнээс туслалцаа
авна уу

й
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Онлайн уулзалт, дасгалжуулалтандаа оролцох. Бидний өгсөн
цагийн хуваарийн дагуу тухайн цагтаа Zoom аппликэшнээ
нээгээд Meeting ID: 239 993 895 оролцоорой.

МЕНТОРЫН ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНДАА
ОРОЛЦОХ ҮЕД
Менторын онлайн уулзалтанд орохын өмнө танд чухал
дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.
1. Ментор тус бүрд оршин суух газраар нь ялгаж цөөн хүний
групп оролцдог тул хувийн асуултаа санаа зовнисон зүйлсээ
чөлөөтэй асуух боломжтой.
2. Менторын уулзалтын яриаг тань бид аудио рекорд бичлэг
хийх болно. Ярьсан яриагаа дахин сонсох нь танд улам
ихийг ойлгож суралцахад тустай.
3. Чимээ шуугиангүй, илэн далангүй чөлөөтэй ярьж болох,
гадны сөрөг нөлөө байхгүй байхаар орчин сонгож,
шаардлагатай зохицуулалт хийгээрэй. Таны нэрэлхэж, санаа
зовох, анхаарал сарних болон орчин нөхцөл тухгүй бол танд
сөргөөр нөлөөлдөг болохыг анхаарна уу.
4. Ментор таныг энэ хөтөлбөрийн явцад хамгийн ойрхон
ажиллаж зөвлөгөө авах хүн тул, файсбүүк групп доторх
менторынхоо мэдээллийг, зарлалыг сонсож идэвхтэй
оролцоорой.

ОНЛАЙН УУЛЗАЛТАНДАА ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ

Дасгалаа хийх. Модуль тус бүрийн онлайн уулзалтын бичлэгийг бид
Даваа гариг бүрт тухайн модулийн дор танд үзэж болохоор байрлуулах
болно
Асуултаа бичиж тэмдэглэх. Онлайн уулзалтанд оролцохоосоо өмнө та
хувийн асуултаа бичиж тэмдэглээрэй. Тэр нь хичээлээсээ ойлгохгүй
байгаа нэмэлт асуултаас гадна дасгалаа хийсэн туршлага, таны өмнө
тулгарч буй бэрхшээлүүдийг шийдэхэд болоод хариултаа тухайн
модулиасаа суралцахад тус болно
Амжилтаа хуваалцах. Онлайн уулзалт нь таны сурсан мэдсэнээ бусдад
хуваалцахаас гадна сонсох чадварыг хөгжүүлэх таатай боломжийг танд
өгөх болно. Хамтдаа ярилцаж хийхэд та улам л урамшиж эрч хүчийг авах
нь тодорхой

.
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Гайхалтай юу!

ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ БОЛОХ ҮЕД
Биеэр оролцох. Онлайн уулзалтад таны интернэтийн холболт сайн, вэб
камер болон микрофон ажиллагаатай байх шаардлагатай. Мөн намайг ярьж
асуултанд хариулах үед аль болох өөрийн микрофоныг хааж, ярих үедээ л нээвэл
видеонд ч бас дуу шуугиан байхгүй цэвэрхэн сонсогддог давуу тал бий. Би таныг
иймэрхүү тал дээр мэдрэмжтэй хандана гэдэгт итгэлтэй байна.
Хоцрох болон Таслах. Онлайн уулзалтандаа хоцорч орж ирэх, амжихгүй
таслах үе хааяа таардаг. Таны өөрийн идэвхи хөтөлбөрийн үр өгөөжинд
нөлөөлдөг гэдгийг бүү мартаарай. Хөтөлбөр асар том сэдвүүдийг богино
хугацаанд багцалж өгч байгаа тул танд гүйцэж суралцахад бэрхшээл тулгарах нь
лавтай. Дээр нь та биеэр идэвхтэй оролцох үедээ л илүү амьд өөртөө хэрэгтэй
асуудлыг хөндөн, жишээ татах илүү гүн гүнзгий олон талаас нь өөртөө тусгах ид
шидтэй.
Онлайн уулзалт давтан үзэх. Бид онлайн уулзалтуудынхаа видео бичлэгийг
давтан үзэх боломжтойгоор хөтөлбөрийнхөө хуудсан дээр нэмж дээр байрлуулах
болно. Тиймээс та модулиудаа завтай үедээ хэдэн ч удаа давтан үзэх боломжтой.

БАЯЛГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭ ХЭРХЭН ӨРГӨЖҮҮЛЖ
ДЭМЖЛЭГТЭЙ САЙХАН НАЙЗ НӨХӨДТЭЙ БОЛОХ ВЭ?

ӨӨР ДЭЭРХ
АСУУДАЛДАА
ТӨВЛӨР
Та юмаа мэдэхгүй, таны санхүүгийн үйл
ажиллагаа муу, алсын хараагаа бүрэн
боловсруулж амжаагүй бол та хэнтэй ч
хамтран ажиллахад бусдын амыг дагах,
буруу зөрүү ойлголцох гэх мэт олон янзын
харилцааны эрсдэлд өртөх магадлал их
Та эхлээд өөрийн асуудалдаа л анхаарлаа
төвлөрүүлээрэй.

ТАТГАЛЗАХ ЭРХ
ТАНД БИЙ

.


 


Хэрэв танд ашиггүй, таны мөнгөний
сэтгэлгээ зорилгод авцалдахааргүй,
хүссэн үр дүнгээ бүтээхэд тань
онцын хувь нэмэр байхгүй ажил
санал болгосон хэнтэй ч хамтран
ажиллах алба танд байхгүй.

ӨӨРИЙГӨӨ БУСАДТАЙ
БҮҮ ХАРЬЦУУЛ
Хүн болгон өөр. Энэ хөтөлбөрт хүн
болгон өөр өөр мэдлэг, туршлагатай.
Тантай адилхан хүн хаана ч
байхгүй. Өөрийгөө бусадтай
харьцуулах нь таны хувийн чадвар
бүтээмжийг сулруулах аюултай.

ЗОРИЛГОТОЙ
ТОДОРХОЙ ХАРИЛЦАА
ӨРНҮҮЛ
Тодорхой бус байснаас бусадтай үл
ойлголцох,буруу зөрүү зөрчилдөөнд
өртөх нь их. Хэнтэй ч харилцсан
өөрийн зорилгодоо ч, үйлдэлдээ ч,
харилцаандаа ч маш тодорхой байж
хариуцлагатай хандаарай.

БУСДЫН ХОВ ЖИВД
БҮҮ ОРОЛЦ
Энэ бол таны бизнесийн амжилтанд
асар хортой, элбэг тохиолддог муу
зуршил. Гэмгүй энгийн яриан дундаас л
хов жив өрнөдөг. Оюун ухаанаа ийм
хорноос хамгаалж бусдын талаар эерэг
бодлоор өөрийгөө цэнэглээрэй.

БУСДЫН ЯРИАГ
ТЭВЧЭЭРТЭЙ САЙН
СОНС
Бизнесийн ч бай, хувийн ч бай харилцаанд
бусдыг тэвчээртэй сонсож сурах нь таны
амжилтанд асар өндөр үр өгөөж өгдөг.
Яаралгүйгээр тайван хандаж, сайн ойлгосны
дараа шийдэл гаргаж үйлдэл хийх нь таныг
өөртөө итгэлтэй олондоо нэр хүндтэй
болгоно.

ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭЭЛТ

СЭТГЭЛ ДОГДЛОМ
ЯРИЛЦЛАГЫН ӨДӨР:
3 САРЫН 15-НААС 21-НИЙ
ӨДРИЙГ ХҮРТЭ

Бид жил бүр оролцогчдоо сэтгэл догдлом энэ гайхалтай мөчөөр
дамжуулан уулзалдаж ид шидийн ертөнц рүү алхахаасаа өмнө нэгэн гоё
сюрприз уулзалтыг хийдэг. Энэ уулзалт бол таныг өөрөө өөртөө зориулж
хөрөнгө оруулалт хийсний бэлгэ тэмдэг, таны амьдралын одоогийн нөхцөл
байдал, сэтгэлгээний түвшин цар хүрээг бид эргэн харахад тань дурсамж
болгох зорилгоор бэлтгэгддэг.
Энэ өдөр та манай багийн залуусын зохион байгуулсан бичлэгийн
студид хүрэлцэн ирэх бөгөөд чин сэтгэлээсээ ярилцлага өгөх юм. Энэ яриа
зөвхөн таны өөрчлөлтөнд зориулж асуугдах бөгөөд бид яг энэн шиг студийн
ярилцлагыг хөтөлбөрийн төгсгөлд төгсөлтийн баяраар тохиолдуулж хийх
болно. Энэ 2 ярианы хооронд та хэрхэн өөрчлөгдсөнөө харах зориулалттай.

ХОЛБОО БАРИХ ХҮ
ТАНЫ ХАРИУЦСАН МЕНТОР
ФАЙСБҮҮК ГРУПП ДЭЭР
ЗАРЛАХ БОЛНО

ТАНЫ БЭЛТГЭ
Таныг яг одоогоор тодорхойлж болох бүхнийг илэрхийлээрэй.
Таалагддаг хувцсаа өмсөөд өөрөөрөө байгаарай. Энэ бол ид шидийн эхлэл.

ӨӨРИЙН ЦАГИЙН
ХУВААРИА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ
ҮҮ

 


ХҮСЭЛ МӨРӨӨДӨЛ БАЙДАГ УЧРААС БЭРХШЭЭЛ СҮҮДЭР ШИГ
ДАГАДАГ, ЗОРИЛГОДОО ХҮРЭХИЙН ТУЛД АМЖИЛТ НҮДЭНД
ХАРАГДДАГ УЧРААС БОЛОМЖ ӨМНӨ НЭЭГДДЭГ.
АМЬД ЯВАА ХҮН БҮРТ БЭРХШЭЭЛ БА БОЛОМЖ ИРЭЭДҮЙ БОЛОН
ҮЗЭГДЭЭД, ӨНГӨРСНӨӨ САНАХ ТҮҮХ БОЛОН БИЧИГДДЭГ.
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ЛАВЛА
MENTOR LEADER
UNDRAM JARGALSAIKHA
undram@monicabatsukh.com

АНХНЫ ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ
СЮРПРИЗ УУЛЗАЛТ
Энэ бол хөтөлбөртөө орж ирсэн бүх оролцогчдыг урин дуудаж хүн нэг
бүрийн зорилго хүсэл эрмэлзлийг хуваалцах өдөр. Та нээлтийн онлайн
уулзалтандаа доорх 4 асуултанд бэлдэж орж ирээрэй.

МӨНГӨНИЙ
СЭТГЭЛГЭЭ
ХӨТӨЛБӨР НЭЭГДЭХ
ӨДӨР:
3 САРЫН 15, ДАВАА

1.
2.
3.
4.

Таны мэргэжил, туршлага, амьдралын түүх
Таны зорилго, мөрөөдөл
Хөтөлбөрт оролцох болсон шалтгаан
Суралцахыг хүссэн 3 чухал зүйлс

3 сарын 15-21 хүртэл таны хийх ёстой 3 гэрийн даалгаврын дасгал
1. Халаасны цоорхой нөхөх
2. Хадгаламжаа өсгөх
3. Цагаа мөнгө болгож хувиргах
ТАНЫ ГАРЫН АВЛАГАНУУ
Дасгалжуулалтынхаа цагийн хуваарьтай танилцаад
баталгаажуулаарай
Бонус гарын авлагуудаа татаж аваарай.
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ТА ЮУНД АНХААРЛАА ТӨВЛӨРҮҮЛНЭ, ТЭР ЗҮЙЛ ТОМОРНО.

“МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ” ХӨТӨЛБӨРИЙНХӨӨ
ЭХНИЙ УУЛЗАЛТАНД ОРОЛЦОХ ТАНЫ БЭЛТГЭЛ
Ярихдаа бүү санаа зовж нэрэлхээрэй. Бид таныг болон таны бизнесийн бодит байдал ололт амжилт, бэрхшээлийг л ойлгож
дэмжих гэж уулзаж байгаа гэдгийг санаарай. Хэлэхгүй бол танд тусалж чадахгүй.

ТАНЫ
МЭРГЭЖИЛ,
ТУРШЛАГА,
АМЬДРАЛЫ
ТҮҮХ, АЛДАА
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ТАНЫ
БИЗНЕСИЙН
САНАА,
ОДООГИЙН
БАЙДАЛ
ЗОРИЛГО

Таны туулж амьдарсан бүхэн
таныг цаашдаа хаашаа явах зүг
чигийг тодорхойлж, мэргэн ухаан
суулгадаг. Амьдралынхаа
бэрхшээлийг ч бидэнтэй
хуваалцахад бэлэн байгаарай.

ТАНЫ
ХӨТӨЛБӨРТ
ОРОЛЦОХ
БОЛСОН
ШАЛТГААН

Таны өнөөгийн ажил
мэргэжил, бизнесийн нөхцөл
байдал санаа зорилго юу вэ?
Бизнесийн санаа эсвэл
бизнесгүй байсан ч ямар
хүсэлтэй тэмүүлэлтэй
байгаагаа яриарай.

ТАНЫ ЭНЭ
ХӨТӨЛБӨРТ
ОРООД НЭН
ТЭРГҮҮНД
ШИЙДЭХИЙГ
ХҮСЧ БУЙ 3
ЗҮЙЛ

Хүн болгоны сонголт хийх
шалтгаан өөр өөр. Таныг
мөнгөний сэтгэлгээгүй л бол
болохгүй байгаа, таны
өөрчлөхийг хүссэн тэр бүхнээ
хуваалцахад бэлэн байгаарай.

Та энэ хөтөлбөрт зорилготой орж
ирсэн. Таныг энэ хөтөлбөрт орж
ирсэнээр хамгийн түрүүнд
хариулт олж авах хэрэгтэй байгаа
3 бэрхшээлийг та дурьдаж
бидэнтэй хуваалцана уу.

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.
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?

-МОДУЛЬ ХОЁР-

Тэгвэл тэр мөнгөний бөглөөснөөс ангижрахын тулд энэ модулиар
бид таны мөнгөний сэтгэлийн шархыг эдгээх болно.

МӨНГӨНИЙ
БӨГЛӨӨСНӨӨС
АНГИЖРАХУЙ

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
хийхийн 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.”

30 ХОНОГИЙН БОНУС
ӨМНӨХ ОРОЛЦОГЧДЫН ГАРГАСАН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
БҮХИЙ СОНИРХОЛТОЙ ЯРИЛЦАГЫН ЦУВРАЛ
Энэ бол өнгөрсөн жилүүдийн оролцогчдын хөтөлбөрт оролцох явцдаа
суралцсан, өөрчлөлтүүд гаргасан туршлагаасаа хуваалцсан сонирхолтой
мөчүүдийн цуглуулга.
Хөтөлбөрийн модулиуд үнэхээр баялаг. Хүн болгоны сурах процесс хурд өөр
өөр. Зарим оролцогчид онлайн уулзалтуудынхаа явцад бүх хичээлүүдээ үзэж
дуусаад дасгалуудаа хийж дуусах хугацаа хангалтгүй. Тиймээс бид түрүүлж
модулиудаа хийж дуусаад дахин сэргээн суралцаж буй оролцогчиддоо
зориулж нэмэлт “30 хоногийн бонус” өмнөх оролцогчдын гаргасан
өөрчлөлтүүдийг түүвэрлэж бэлтгэсэн юм.
Та хөтөлбөрийнхөө хамгийн сүүлчийн 1 сарыг модулиудынхаа дасгалуудыг
хийж дуусах явцдаа өдөрт 1 бэлэг хүлээн аваарай.

ЭХНИЙ ӨДӨР:
5 САРЫН 16

ТАНЫ ГАРЫН АВЛАГАНУУ
Хөтөлбөрийн модулийн бүх хичээлүүдийн видео, дасгалууд, онлайн
уулзалтууд 6 сарын 15ныг хүртэл дахин дахин үзэж, бие даан ажиллах
боломжтойгоор байрлах болно.

СҮҮЛИЙН ӨДӨР:
6 САРЫН 15
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ТА ЮУНД АНХААРЛАА ТӨВЛӨРҮҮЛНЭ, ТЭР ЗҮЙЛ ТОМОРНО.

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.

ТӨГСӨЛТИЙН БАЯР
СЮРПРИЗ ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ

МӨНГӨНИЙ
СЭТГЭЛГЭЭ
ХӨТӨЛБӨР ХААГДАХ
ӨДӨР:
6 САРЫН 15
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ТӨГСӨЛТИЙН БАЯ
СЮРПРИЗ ОНЛАЙН
УУЛЗАЛТАНДАА
ОРОЛЦОХ ӨДӨР:
5 САРЫН 16, НЯМ, 18 ЦА
ZOOM MEETING ID:
239 993 895

Энэ бол таны баяр. Таны амжилтыг тунхаглаж хундага тулгах өдөр. Та
бид гоёлын хувцасаа өмсөж, баясал инээмсэглэлээрээ чимж, хундага
дарстайгаа дэлхийн тал бүрээс уулзалдах өдөр 3 үе шаттай.
1. Бүх оролцогчид маань сэтгэл догдлом амжилтаа ментортой ярилцах
онлайн уулзалтын хувийн цагт урьж байна.
Өнөөдөр хөтөлбөртөө орж ирсэн бүх оролцогчдын сурсан зүйлс, мэдлэг
туршлагыг хуваалцах өдөр. Та төгсөлтийн баярынхаа онлайн уулзалтандаа
доорх 4 асуултанд бэлдэж орж ирээрэй.
1. Хөтөлбөрт оролцохоос өмнө
2. Хөтөлбөрөөс олж нээж сурсан зүйлс
3. Таны гаргасан амжилт
4. Бусдад захиж хэлэх үгс зөвлөгөө

ТАНЫ ГАРЫН АВЛАГАНУУ
Хөтөлбөрийн модулийн бүх хичээлүүдийн видео, дасгалууд, онлайн
уулзалтууд 6 сарын 15ныг хүртэл дахин дахин үзэж, бие даан ажиллах
боломжтойгоор байрлах болно.

ТА ЮУНД АНХААРЛАА ТӨВЛӨРҮҮЛНЭ, ТЭР ЗҮЙЛ ТОМОРНО.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХААЛТ
СЭТГЭЛ ДОГДЛОМ ЯРИЛЦЛАГА СТУДИ
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 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 өөрчлөгдсөнөө өөртөө зориулж харьцуулан харах зориулалттай.

ХӨТӨЛБӨР ХААГДАХ
ӨДӨР:
СЭТГЭЛ ДОГДЛОМ
ЯРИЛЦЛАГА ХИЙХ ӨДӨР
ЦАГАА ЭНДЭЭС ХАРНА
УУ.

ТАНЫ ТӨГСӨЛТИЙН СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛАХ ЁСЛО
Энэ өдөр төгсөлтийн баяраа бүх оролцогчидтойгоо хамтран тэмдэглэхийн
ялдамд /амжилттай төгссөн сертификатаа манай эвэнтүүд дээр очоод хүлээн
авах болно/ Таалагддаг хувцсаа өмс, өөрөөрөө байгаарай. Энэ бол таны амжилт!

Л


 


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

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ
ОНЛАЙН ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
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