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УНШСАН НОМНООСОО
УХААРЛЫГ ОЛСОН ҮГС

ЭНЭХҮҮ НОМЫГ БИЧИХ БОЛСОН 

ШАЛТГААН

 Б и  с ү ү л и й н  х э д э н  ж и л и й н 

хугацаанд монгол, англи хэлээр 200 гаруй 

ном уншсан байх юм. Амьдралын утга 

учир, зөв амьдрал, аз жаргал, амжилтын 

э р э л д  г а р а х д а а   з ө в х ө н  ө ө р и й н 

амьдралын туршлагаас суралцах нь 

хангалтгүйг ойлгосон юм. Бусдын 

туулсан амьдралын туршлага, алдаа 

онооноос суралцах ёстой юм байна гэж 

ухааран ийнхүү илүү олон номыг уншиж 

амьдралыг илүү өргөн цар хүрээтэй харж, 

амьдралын мөн чанарыг олохыг зорьсон 

хэрэг. Эдгээрээс 10 гаруй ном өөрийгөө 

нээх, улам сайжруулахад тусалсан юм.
 
Энэ ч үр дүнгээ өгч, олон зүйлийг ухаарч 

эрлээ олоход тусалсан юмдаа. 2009 оноос 

хойш уншсан номнуудын өөрийн 

амьдралд хэрэгтэй гэсэн, амьдралдаа 

мөрдлөгөө болгохыг хүссэн үг өгүүлбэр 

бүрийг бичиж авдаг дэвтэр нээснээс 

хойш өдгөө 8  жил өнгөрчээ. Энэхүү 

бяцхан дэвтэр маань аль эрт 1000 

ухаарлын үгсийн чуулган болтлоо 

баяжжээ. 
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ЭНЭХҮҮ НОМЫГ БИЧИХ БОЛСОН 
ШАЛТГААН

Миний амьдралыг өөрчилсөн эдгээр үгс 
таны ч амьдралыг өнгө гэгээтэй, аливаа 
зүйлд өгөөмөр, уужуу сэтгэлээр хандаж, 
амьдралын хором бүрээс аз жаргалыг 
мэдрэхэд тусална гэдэгт итгэж байна.

 
Зарим үгсийн ард би өөрийн ухаж 
ойлгосон тайлбар болон орчуулгыг 
хийлээ. Яагаад энэ үсгийг онцолсныг 
миний бичсэн тайлбараас уншаад 
уншигч та миний харсан өнцгийг олж 
харна гэдэгт итгэж байна.

Хүнд яг хэрэгтэй үед хэрэгтэй үгийг 
хэлэхэд ямар чухал байдаг шиг, таньд яг 
тийм үгс дутагдаж байгаа тэр үед миний 
амьдралыг өөрчилсөн эдгээр үгс нэгийг 
бодуулж, хоёрыг тунгаахад туслах бизээ.

Таны номын цагаан буян дэлгэрэг.

I.  Амжилтын сэтгэлгээ
II.  Удирдахуйн ухаан
III. Гэгээрэл- Амдралын утга учир
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Жич: Өнгө өнгийн Фон дээр бичигдсэн өгүүлбэрүүд 
номын зохиогчийн үгс



1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Үл хөдлөх хөрөнгө, хувьцааны зах 
зээлийн хөрөнгө оруулагч, лектор, 
“Баян аав, ядуу аав” цуврал номын 
зохиолч. Түүний бичсэн 15 ном 
дэлхийд алдартай болж 26 сая ширхэг 
зарагдсан байна.
Түүний бичсэн 10 гаруй номыг 
уншсанаас урам зориг өгсөн, олон 
сайхан  үгсийг  ухаарлын үгсийн 
дэвтэртээ буулгаж авч билээ.
Т ү ү н и й  б и з н е с и й н  х э л  б о л о х 
с а н х ү ү г и й н  б о л о в с р о л  х ү н и й 
амьдралд ямар хэрэгтэйг ухааруулж 
өгсөн ачтай хүн юм.

Роберт Киёозаки

Урам хугаралтанд бэлтгэлтэй бай. Урам хугаралт бол үнэ 
төлбөргүй оюуны дасгалжуулалт.

УХААНТ ҮГС“

УХААРАЛ ОЛСОН ТЭМДЭГЛЭЛ

Би сэтгэлээр унасан үедээ энэ үгийг бодох дуртай. Хэсэг 
хугацааны дараа  өнөөх сэтгэлээр унагаагаад байсан урам 
хугаралт миний сэтгэлийг хугалж чадаагүйг олж хардаг. 
Иймд урам хугаралт бол зөн төлөвийн чанаржилт гэдэгт 
итгэж итгэж урам хугаралт, цөхрөлийг эерэгээр хүлээж 
авдаг болсон юм. 

Шаргуу зан- Ялан дийлэгчийн гол шинж чанар“
Энэ зан чанар үнэхээр чухал зан чанар гэдгийг олон зуун 
амжилтанд хүрсэн түүхээс харж болно.
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Асуудал – шинэ ололтод хүрэх бололцоо олгогч сорил“
Асуудал боломжоо хүлээж байгаа шийдэл гэж үздэг болсон.

1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Итгэлтэй байх нь зоригтой 
байхын эхний алхам, зориг 
бүх айдсыг сарниулна. 

“
Итгэл бол өөрийн далд 
у х а м с а р т  б а й г а а  э р ч 
хүчийг дайчлахад бэлэн 
гэсэн үг юм.

Мэдлэг чухал, үйлдэл бүүр ч чухал“
Мундаг  м эдлэгт эй  байлаа  гээд  түүнийгээ  амьдра лд 
хэрэгжүүлэхгүй бол үр дүнг нь мэдэрч чадахгүй. Үйлдэх тусам 
туршлагаждаг.

Бэрхшээл бол шинэ ололт амжилтад хүрэх сорил юм. “
Бэрхшээл бүрийн дотор шийдэл нь байдаг гэдэгт итгэдэг.

Чи өөрийн хүслээр амжилтанд хүрч чадахгүй бол чиний 
мэдэхгүй зүйл байна гэсэн үг. “

Иймд байнга өсч хөгжихийн тулд суралцах ёстой юм.
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Таны амьдралд том асуудал 
тулгарсан бол та жижигхэн 
байна гэсэн үг.

“
Иймд та өөрөө хүчирхэг 
байж чадвал асуудал 
жижигхэн болж, түүнийг 
гатлах сэтгэл зүйн 
тэнхээтэй болно.

Тайван бай, эрүүл ухаанаар сэтгэ, уужим сэтгэлгээтэй бай, 
бүү бууж өг, туршлагатай хүнээс сургааль сонс. Өөрт чинь 
ямагт сайн сайхныг хүсдэг тэнгэрлэг хүч байдаг гэдэгт итгэ.  
Роберт Киёозаки

“

Тиймээ. Асуудал тулгарсан барьц алдаж сэтгэлээр унахын 
оронд уужуу ухаанаар бодох хэрэгтэй юм байна.

Шантарч бууж өгөхөд хэзээ ч оройтдоггүй юм. Тиймээс 
одоо бууж өгөөд яах юм.“

Шантрах үед энэ үгийг их хэлдэг болсон. Бууж өгөхөд 
хугацаа байгаа болохоор өөрийгөө дахиад нэг сориод үзье 
гэж  зоригжуулдаг болсон.

Маргааш гэдэг үг бол амьдралыг хамгийн ихээр сүйтгэдэг 
үг юм.
Маргааш гэдэг үгийг ядуу, аз жаргалгүй, амжилтгүй, өвчтэй 
хүмүүс хамгийн их хэрэглэдэг
Маргааш гэдэг үг өөр ямар ч үгээс илүүтэй амьдралыг сүйтгэдэг
Маргааш бол зөвхөн мөрөөдөгчид, бүтэлгүй ялагдагчдын оюун 
санаанд л оршиж байдаг. 

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Энэ үг цагийн юмыг цагтаа хийх ёстой гэсэн зарчимыг 
маань дэмжсэн сайхан үг. 
Та үгийн сандаа маргааш гэдэг үгийг их хэрэглэдэг бол 
энэ хэсгийг дахин нэг уншаад үзээрэй.

Бүтээлч хүн дотоод нөөцөө дээд зэргээр дайчлан 
ажиллахдаа урам зоригийг хүлээж суух бус эрэлхийлж 
олдог.

“

Зүгээр бодоод суух бус үйлдэл хийж боломжоо ихэсгэх 
хэрэгтэй. Үйлдэх бүр мэргэн ухааныг хураадаг.

Мөнгийг хардаг болгохын тулд уураг тархиа сургах 2 дахь 
алхам бол бодит эрсдлийг олж харж сурах.“

Бодит эрслээ тооцсон цагт бизнесээ зөв удирдахад тусална.

Өөрийн уураг тархиа мөнгө харж чаддаг болгоход сургах 
эхний алхам бол санхүүгийн цагаан толгойд суралцах.“

Энэ хэсгээс санхүүгийн боловсрол үнэхээр чухал гэдгийг 
ойлгож авсан юм.
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Капиталистуудын хувьд мөнгө олохын тулд мөнгөтэй байх 
шаардлагагүй. Учир нь тэд бусдын мөнгө, бусдын цагийг 
хэрхэн ашиглахыг мэддэг.

“

Орчин үед заавал өөрийн мөнгөөр бизнесээ эхлэх 
шаардлагагүй болжээ. Танд хүмүүст хэрэгтэй бүтээгдэхүүн 
байгаа бол хөрөнгө оруулагчид олдоно.

Мөнгөнд оюун ухааныг 
х у р д а н  а ж и л л у у л ж , 
сайжруулах эрч хүч байдаг.

“ Их сонирхолтой томьёолол
байгаа юм

Та хүлээх тусам өөрийн 
х а м г и й н  ү н э  ц э н э т э й 
хөрөнгө болох  цагийг 
дэмий үрж байдаг.

“Иймд хүлээх бус, үйлдэл 
хийх нь тустай юм.

 IV -Түвшиний  Хөрөнгө Оруулагчид 
a) Мөнгөө ямар нэг ашигтай хэлбэрээр байршуулах 

хэрэгтэйг ойлгодог.
b) С а н х ү ү г и й н  Х . О  х и й х э э с  ө м н ө  ө ө р с д и й н 

боловсролдоо Х.О-ж эхэлдэг.
c) Урт хугацааны төлөвлөгөөг гаргаж чаддаг.
d) Үе үе хөрөнгө оруулалтын давуу талыг ашигла.
e) Хэдэн сарын турш ямар хэмжээний мөнгөөр Х.О 

хийгээд, ямар бодит өгөөжтэй байвал өөрийн 
зорилгодоо хүрэхээ тодорхойлдог. Ж нь: хэзээ 
тэтгэвэрт гарах төлөвлөгөөтэй, сард ямар хэмжээний 
мөнгө хэрэгтэй вэ

f) Х.О- томоор хийх гэж бүү яар. Жижиг зүйлсээс эхэл.

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

g) Томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийх гэж хүлээж 
байхдаа алдсан цаг хугацааг хэзээ ч нөхөж авч 
чадахгүй. Энэ хугацааны туршид сурч авах байсан их 
зүйлийг давхар алдана. 

      h)  Жижиг зүйлсээс эхэлж томруу ахиарай. Эхлээд эхлэ.

“

Ийм түвшиний хөрөнгө оруулагчид тэвчээртэй ба цаг 
хугацааны давуу талыг сайн ашигладаг.
Манай Монголчууд яг энэ түвшиний хөрөнгө оруулагч 
болж төлөвшмөөр байна.

Мөнгө хийхийн тулд мөнгөтэй байх албагүй.“

Үүнд мөрөөдөл, тууштай байдал, түргэн суралцахад бэлэн 
байдал, өөрт чинь бурхан бэлэглэсэн тэр ур чадварыг зөв 
зүйтэй ашиглах чадвар, мөнгөн урсгалын тэнхлэгийн аль 
хэсгээс өөрийн орлогыг бий болгох боломжтойгоо мэддэг 
байх явдал шаардлагатай.

Р.К: Жинхэнэ тансаглал гэдэг бол оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын үр шимээ хүртэх, хөрөнгөө улам өсгөх юм.“

Манайхан тансаглана гэхээр олсон илүү жаахан хуримтлалаа цааш 
өсгөхийн оронд үнэтэй хувцас, эдлэл, машиныг худалдаж авна гэж 
ойлгоод байдаг.
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Нягтлан бодох бүртгэл нь бизнес эрхлэгч хүний тархины 
зүүн тал ,Мөнгө хийх ухаан нь тархины баруун тал.“

Санхүүгийн цагаан толгойд санхүү, тайлан тооцоог уншиж 
ойлгодог чадввар багтдаг. Мөнгө хийх ухаанд бүтээлч 
сэтгэлгээ орно.

Санхүү IQ: Нягтлан Бодох 
Бүртгэл, Хөрөнгө оруулалт, 
Зах Зээлийн тухай ойлголт, 
хууль

“ Б и з н е с э э  а м ж и л т т а й 
удирдахын тулд дургүй ч 
гэсэн эдгээр мэдлэгийг 
олж авах хэрэгтэй юм. 

Цаг хугацаанд мэдээллийг олж авч байгаа хүн баялагийн 
эзэн боллоо гэсэн үг. Р.К“

Зөв мэдээллийг зөв цагт авах нь үнэхээр чухал.

Миний санхүүгийн баялагаа өсгөсөн 2 гол арга бол Ү.Х.О 
болон жижиг худалдааны хувьцаа байсан юм.“

Роберт Коёозакигйн бизнесийн гараа
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Хүн бүр диваажинд очихыг хүсдэг ч, хэн ч үхэхийг 
хүсдэггүй. Олон хүмүүс баян болохыг хүсдэг ч мөнгөө 
алдахыг хүсдэггүй. Иймээс тэд хэзээ ч баяждаггүй. 

“

Гол нь тэд эрсдэл хийхээс айдаг.

Б и  ө ө р т ө ө  т ө л б ө р ө ө 
төлчихсөний дараа татвар 
болон зээлээ төлөх үүрэг 
минь миний хувьд өөр 
орлогын эх үүсвэр хайх тун 
сайн хөшүүрэг болж өгнө.

“
Бизнес эрхлэгч, ажилтан 
хоёрын ялгаатай байдлын 
нэг илэрхийлэл юм.

Бидний толгойд байгаа мэдлэг, чадвар бол ирээдүйд хүрэх 
зорилгоо биелүүлэх хамгийн хүчирхэг зэвсэг.“

Мэдлэг бол оюун санааг улам уужуу, саруул болгодог гэдэгт 
итгэдэг.

Ядуу юмуу аймхай хүмүүсийн 
үгсийг хэзээ ч битгий сонсож 
бай.

Тэдний үгэнд гомдол, 
цөхрөл, өөрийгөө зөвтгөх 
з ө в т г ө л ү ү д  б а й д а г . 
Тэднээс зориг, хүч энерги 
мэдрэгддэггүй. 

Оюун ухаан бол амжилтанд хүрэх хамгийн хүчирхэг 
зэвсэг юм.“

Оюун ухаан бол шавхагдашгүй хүчтэйг ойлгож мэдэрч 
байна. 
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Завгүй хүмүүс ихэвчлэн 
залхуу байдаг.

Тэд өөрийгөө хөгжүүлэх 
цаг гаргаж чаддаггүй, 
хойш нь тавиад байдаг.

Every day is reminder to me of how much I don't know. 
Everything I learn leads me to something else I didn't know

“

Би ямар их зүйл мэдэхгүйгээ өдөр бүр өөртөө сануулдаг. 
Шинээр юм мэдэх тусал, олон зүйл мэдэхгүйгээ мэдэрдэг.

It's a big world. There is a lot 
we don't know, which means 
there's still  a lot to be 
discovered and lot to be 
accomplished.

“Амьдрал бол үнэхээр агуу 
юм. Бидний мэдэхгүй маш их 
зүйлс байгаа. Энэ нь маш 
олон зүйлд суралцаж, олон 
зүйлийг шинээр нээх боломж 
бий гэсэн үг. 
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Доналд Трамп

Америкийн үл хөдлөх хөрөнгийн магнет 
“Шилдэг туслах” риалит шоуны 
продюсер, Трамп группийн Үүсгэн 
байгуулагч
 АНУ-ын 45 дахь ерөнхийлөгч. 
Түүний бичсэн “Наймааны урлаг, “Том 
сэтгэ зөвхөн урагшаа”, “Аварга шиг 
сэтгэ” зэрэг олон номнуудаас аугаа 
сэтгэхийн ач холбогдлыг ухаарсан юм.

Possibilities are always there. If 
you thinking too small, you might 
miss them. DT

Боломж үргэлж байдаг. 
Х э р э в  т а  ж и ж и г х э н 
сэтгэдэг бол,  тэдгээр 
б о л о м ж у у д ы г  а л д а ж 
магадгүй юм

If you are going to think, think big. If you are going to live, live 
large. DT

Хэрэв та сэтгэх гэж байгаа бол агуу сэтгэ. Хэрэв та амьдрах 
гэж байгаа бол, агуу амьдар.

“

“

12

Маш хэцүү ажлыг энгийн 
ойлгомжтой алхмуудын 
дараалалад яаж оруулахаа 
мэддэг.

Энэ бол Доналд Трампийн 
амжилтын нууц юм.

“



1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Мөнгийг ургуулж, тэтгэн 
тэжээж чадварлаг ашиглах 
ёстой. 

М ө н г ө  д а н г а а р а а 
үржихгүй, харин үржүүлэх 
с э т г э л г э э т э й  б а й х 
хэрэгтэй юм байна.

М а н а й  м о н г о л ч у у д 
ө ө р с д и й г ө ө  м ө н г ө ө р 
шалтаглаж өөрсдийнхөө 
мөрөөдлийг хязгаарладаг. Энэ 
сэтгэлгээг өөрчилж чадвал 
хүн бүр л амжилтанд хүрэхэд 
бэлэн байна.

“

Хэрэв би мөнгөгүй байгаад, 
эрүүл байвал хөдөлмөрч, 
хүлээцтэйгээ харуулахаас 
эхлэх байсан.

“

Тэргүүлэгчид үйл явдлыг угтан хардаг 

Алсын хараа чухал шүү.

“

Өргөн цар хүрээтэй сэтгэх нь 
нэг их зардал мөнгө ороод 
байдаггүй ч илүү их ашиг мөнгө 
өгөх болно. 

“ Тиймээ, алсын хараатай 
сэтгэхэд ердөө бодох л цаг 
гаргах юм байна.

Сэтгэлгээний хүрээгээ байнга тэлж байх аваас шинэ 
бололцоог олж харж, тэдгээрийг ажил хэрэг болгож чадна.  

Алсын хараатай сэтгэдэг хүнд учирч байгаа бэрхшээл 
жижиг мэт санагддаг. Иймд асуудлын шийдлээ хүлээж 
байгаа боломж гэж хардаг.

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Top 9 ways of thinking like a billionaire. 
1. Don't take vacations-love your job.
2. Don't sleep any more than you have to –competitive edge.
3. Don't depend on technology
4. Think of yourself as a one-man army.
5. It's often to your advantage to be underestimated-it's often 

necessary to boast, but it's even better if others do it for 
you. 

6. Success breeds success. The best way to impress people is 
the result. If you going to create impression of success, start 
w/something.

7. Treat each decision like a lover-Factfully, respectfully, 
appropriately.

8. Be curious – be alive to your surroundings & hungry to 
understand your immediate world.

9. Friends are good, but family is better.

“

Трампын Тэрбумтан шиг сэтгэх 9 зөвлөмж
1. Амралт битгий ав. Ажилдаа дурла.
2. Унтаж амрах ердийн цагаас багаар унт
3. Технологиос хамааралгүй бай
4. Өөрийгөө нэг хүнтэй арми гэж бод
5. Өөрийгөө дутуу үнэлүүлэх нь эргээд өөрийгөө сурталчилах 

давуу тал болдог. Хэн нэг нь таныг сурталчлах нь бүүр сайн 
хэрэг.

6. Амжилт амжилтыг дууддаг. Хүмүүст сэтгэгдэл төрүүлэх 
хамгийн шилдэг арга бол үр дүнгээ харуулах явдал юм.

7. Шийдвэр бүрийг хайртай хүнээ гэж бодон хүндэтгэлтэйгээр, 
нухацтайгаар хар.

8. Сониуч бай. Эргэн тойронд юу болж буйг сайтар ажиглаж, мэдэр
9.  Найз нөхөд чухал, гэхдээ гэр бүл илүү чухал

14



1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Levers of success: 
1. Time (yours & other people)
2. Resources
3. Knowledge & education
4.         Technology

“

Амжилтын хөшүүрэг:
1. Цаг (таны болон бусдын цаг)
2. Нөөц
3. Мэдлэг ба боловсрол
4. Технологи

Ц.Оюунгэрэл

“Нутгийн шийдэл” ТББ-ийн 
үүсгэн байгуулагч, УИХ-ийн гишүүн, 
С о ё л ,  У р л а г ,  С п о р т ,  А я л а л 
Жуулчлалын сайд асан, Нийгмийн 
зүтгэлтэн түүний бичсэн дийлэнх ном 
олон жилийн турш бестселлерийн 
жагсаалтад орсон.  
Тэдгээрээс “Миний ажлын ноу хау” 
“Гэрт болсон яриа” “Миний лобби” 
номнууд надад их урам зориг өгч, 
амьдралын эрч хүчийг өгсөн юм.  

15



1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Уурыг уургалахуй
- Уурлана гэдэг асуудлыг олж харна
- Уурласны үр дүнд яах билээ гэдэг дээр л хий 

хоосон ууртай байх, уужуу тайван ухаантай байхын 
ялгаа гарч ирдэг.

- Уурнаас үүссэн асуудлыг шийдэл болгон харах 
өөрийн өнцөгтэй бол.

Уурыг бага байлгах хэдэн арга бий. Хамгийн чухал 
шийдвэр бол цөөхөн зүйлд уурлана гэдгээ сэтгэлдээ 
тогтоох хэрэгтэй.

“

Энэ аргыг амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа.

1.Тайван замаар асуудлыг шийд
2.Асуудлын шийдлийг олж чадахгүй бол гаднаас эрчим 

хүч ав. (гэр бүл, найз нөхөд, шүүмжлэгчид, ном, кино)
Өөрийгөө олох хүртэл зорилго солигддог.

“Миний ажлын ноу хау” ном Монгол хүн бүр уншаасай. 

Энэрэнгүй сэтгэл холч ухаан удирдагчид байсан тэр үед 
ажилчдаа ойлгож эхэлнэ. 

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Экер Харв

Та гомдолсноороо өөрийн амьдралд 
азгүй муу үйлийг татаж байдаг. 

Тэр гомдол таны дотоод хүчийг 
сулруулна.

Өөрийн үр жимсийг тодорхойлохын 
тулд үндсийг нь тодорхойлох ёстой. 
Х а р а г д а ж  б а й г а а  з ү й л с и й г 
тодорхойлохын тулд харагдахгүй 
байгаа зүйлсийг тодорхойлох ёстой.

Таны дотоод ертөнц гадаад ертөнцийг бүтээдэг тул та гадаад 
ертөнцөө өөрчлөхийн тулд дотоод ертөнц болох оюун бодол, үзэл 
санаагаа өөрчилнө гэсэн үг.

Бид бодит ертөнц, сэтгэхүйн ертөнц, сэтгэл хөдлөлийн 
ертөнц, оюун санааны ертөнцөд амьдардаг. 

Иймд сэтгэхүй, сэтгэл хөдлөл, оюун санааны ертөнц бүгд бодит 
ертөнцийг бүтээдэг.

Бодол мэдрэмжийг төрүүлдэг. Мэдрэмж үйл хөдлөлд хөтөлдөг. 
Үйл хөдлөл нь үр дүнг авчирдаг. 

Иймд толгойдоо зөв бодлыг тээх нь зөв шүү.

“

“

“

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Өөрийгөө шинээр програмчлан тодорхойлохын тулд:
1. Ухамсар
2. Ойлголт 
3. Тусгаарлалт

Шинэ төлөвшлөөр тодорхойлогдоно. 

Өөрт хэрэггүй байгаа хуучин програмчлалаа өөрчилж, 
шинэ програмчлал суулгаж байж санхүүгийн эрх чөлөөнд 
хүрнэ.

Анхаарал төвлөрөн байгаа 
газарлуу эрч хүч урсан ирж, 
үр дүн бий болдог.

Хаана анхаарал төвлөрч 
байна, тэнд эрчим хүч 
хуралдаж бүтээмжтэй 
амьдрах боломжтой.

Хэзээ ч өөрийн орлогод хязгаар бүү тогтоо. 

Тэгэж чадвал сэтгэлгээгээ чөлөөлж чадна.

Ядуу хүмүүс амьдралд хохирогчийн дүрд тоглодог. 
1. Буруутгал 
2. Зөвтгөл 

      3.   Хохирол

Иймээс тэд ядуу хэвээр үлддэг. Түүний энэ сэтгэлгээ үр хүүхдэд 
дамжин үлддэг.

“

“

“

“
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1. АМЖИЛТЫН СЭТГЭЛГЭЭ

Та өөрийн үр жимсийг өөрчлөхийг хүсч байвал эхлээд үндсийг нь 
өөрчлөх ёстой. Та харагдаж байгаа зүйлийг өөрчлөхийг хүсвэл 
эхлээд харагдахгүй байгаа зүйлийг өөрчлөх ёстой. 

Мөнгө бол үр дүн, баялаг бол үр дүн, эрүүл мэнд үр дүн, 
өвчин бол үр дүн, таны жин ч гэсэн үр дүн юм. Бид 
шалтгаан ба үр дагаврын ертөнцөд амьдарч байна

Өрөөний дулааныг тогтмол хугацаагаар өөрчлөх цорын 
ганц арга бол дулаан тохируулагчийг шинээр тохируулах 
явдал юм. Үүнтэй нэг адилаар та өөрийн санхүүгийн 
амжилтын түвшинг тогтмол байдлаар өөрчлөх цорын ганц 
арга бол өөрийн санхүүгийн дулаан тохируулагч буюу 
мөнгөний талаарх суурь итгэл үнэмшлээ шинэчлэх явдал 
юм. 

Эхлэх үед ажлаа хэр зэрэг мэдэж байгаа чинь огт хамаагүй. 
Эхэлснээсээ хойш сурсан зүйлүүд чинь, мөн үүнийгээ 
ажилдаа хэр тусгаж чадаж байгаа тань илүү чухал

Илүү их зүйлийг бүтээж чадна гэдэгтээ үнэхээр итгэсэн үед 
оюун ухаан бүтээлч арга замыг зааж өгдөг.

“

“

“

“

“
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Жон Максвелл

Жон Максвел Инжой группийн үндэслэгч, 
хувь хүний хөгжил болон байгууллагын 
удирдлага, манлайллын чиглэлээр 100 гаруй 
ном бичс эн ,  100  гаруй  орны 5  с ая 
удирдагчдад дээрх чиглэлээр сургалт явуулж 
байсан. Шилдэг номын жагсаалтад олон жил 
дараалж орж байсан. 
Түүний бичсэн “Хүнээ удирдах хөдлөшгүй 
21 хууль”, “Өөрийгөө удирдагч болгон 
хөгжүүл”, “Агуу хүмүүс хэрхэн сэтгэдэг вэ” 
номнууд миний удирдах арга барилыг 
дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан юм.

Таны удирдагчийн ур чадвар сайн, муу аль ч бай тэд цаг 
үргэлж таны үр нөлөө болон танай байгууллагын чадавхийг 
тодорхойлж байдаг. 

Та бусдын сэтгэлийг хөдөлгөхгүйгээр тэднийг өөрийн хүссэн зүгт 
хөдөлгөж чадахгүй. Сэтгэл гэдэг оюун ухааны өмнө байдаг зүйл.

Амжилт танд өөрийн тань тухай болоод өөрийн авьяас билгээрээ 
та юуг хийх чадвартайг ойлгуулдаг бол алдаа дутагдлууд тан таньд 
юуг буруу хийсэн болоод хаана нь таны арга барил дутагдалтай 
байгааг харуулдаг. 

Буруу цагт буруу үйлдэл сүйрлийг, Буруу цагт зөв үйлдэл 
эсэргүүцлийг
Зөв цагт  буруу үйлдэл алдааг, 
Зөв цагт хийсэн зөв үйлдэл амжилтыг авчирна.

“

“

“

“
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Гэвш Майкл Рөүч

Энэ хүн эртний буддын ухааныг 
бизнесийн салбарт  нэвтрүүлж 
амжилт олсон түүхээ “Очир огтлогч” 
номондоо бичсэн юм. 
О ч и р  о г т л о г ч  н о м  т а н д  а ж и л 
бизнестээ хүссэн амжилтаа гаргаж 
өөрийн болон бусдын амьдралыг аз 
жаргалаар бялхуулж байх агуу хүчийг 
ойлгоход туслах юм. 
Миний амьдралд ч гэсэн аливаа 
зүйлийг уужуу сэтгэлээр харахад 
тусалсан юм.

Баялгийг бүтээх үйлс биднийг бие  махбодийн хувьд ч, 
оюун санааны хувьд ч, баялагаасаа ханамж таашаал авч 
чадахгүй болтол ядраах ёсгүй. Бизнес хийхдээ эрүүл мэндээ 
сүйтгэх юм бол бизнесийн жинхэнэ зорилгыг үгүй хийж 
байгаа хэрэг юм. 

Бизнесийн зорилго бол дотроо ч гаднаа ч цэцэглэн 
хөгжихийн төлөө өөрийгөө баяжуулах явдал юм. Бид 
гагцхүү бие махбодь, оюун ухаанаа дээд зэргээр эрүүл 
байлгаж чадваас энэхүү цэцэглэн хөгжилтөд хүрч чадна. 

“Очир огтлогч” номыг миний нэг шавь 2009 онд надад бэлэглэж 
билээ. Анх номын гарчгийг хараад шашны чиглэлийн ном байна 
гэж бодоод  эхний бүлгийг уншиж эхлээд, унших цаг нь арай 
болоогүй ном байна хэмээн хойш тавьж билээ. Эргээд 2 жилийн 
дараа уншихад бүх зүйлийг ойлгож цагаа олсон ном хэмээн ихэд 
баярлаж байсан билээ. Байгууллага дээр хийдэг номын 
хэлэлцүүлэгт ордог гол номнуудын нэг болсон доо.

“

“
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Миний сурсан бизнесийн амжилтын хамгийн чухал нэг 
сургамж бол: Жинхэнэ сайн ажилтнууд өөрдийгөө хорлох 
хүртлээ зүтгэсээр байдаг. Ажил хохирч байлаа ч гэсэн 
хүмүүсээ хүчээр ч хамаагүй амраах хэрэгтэй гэдгийг 
мэдэхэд удирдагчийн зүгээс асар их мэргэн ухаан болон 
өөрийн хяналт шаардана.
1. Бизнест амжилт олж, санхүүгийн хувьд цэцэглэн 

хөгжихийн тулд та оюун санааны өгөөмөр байдлыг 
хадгалан далд ухамсартаа эдгээр ул мөрийг суулгах 
хэрэгтэй.

2. Аз жаргалтай ертөнцөд өөрийгөө харахын тулд та ёс 
зүйтэй амьдралыг эрхэм болгон далд ухамсартаа эдгээр 
ул мөрийг суулгах хэрэгтэй.

3. Бие бялдрын хувьд эрүүл саруул  гоо сайхан байхын 
тулд та уур хилэнг ямагт дарж тэвчин далд ухамсартаа 
эдгээр ул мөрийг суулгах хэрэгтэй.

4. Удирдагч байхыг харахын тулд та бүтээлч мөн ач 
тустай үйлээр өөрийгөө баяжуулж, далд ухамсартаа 
эдгээр ул мөрийг суулгах хэрэгтэй.

5. Оюун санаагаа тогтвортой, анхаарлаа төвлөрүүлэх 
чадалтайгаар өөрийгөө харахын тулд та гүн анхаарлын 
байдал буюу бясалгал хийж, далд ухамсартаа эдгээр ул 
мөрийг суулгаж өгөх хэрэгтэй.

6. Бүх юм санаснаар болдоггүй ертөнцөөс өөрийгөө 
чөлөөлөхийн тулд далд хүчиндээ итгэ.

Хүсэл бүхэн биелсэн байхыг харахын тулд мөн бусдын 
нигүүлсэх сэтгэлийг үүсгээд далд ухамсартаа эдгээр ул 
мөрийг суулгах хэрэгтэй.

Энэрэнгүй сэтгэл холч ухаан удирдагчид байсан тэр үед 
ажилчдаа ойлгож эхэлнэ. 

“
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Буддын ухаанд “Үнэмлэхүй менежментийн арга” гэж 
байдаг. 1 дэх арга бол эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ 
чимээгүйхэн ажиглаж судлаад өөрийнхөө боломжоор л 
тэдэнд хэрэгтэй, дуртай юмыг нь өгөх тухай ярьж байна.

Үнэлэхүй менежментийн 2 дахь арга бол өөрийнхөө оюун 
санааг бусдын биед оруулаад, дараа нь  нүдээ нээж хуучин 
өөр рүүгээ харж би юу хүсч байгааг харах.

Ийм маягаар бодох тусам өөрийнхөө ажилчдын биед 
өөрийн сэтгэлээ оруулан өөрийгөө тусламж гуйсан харцаар 
харах тусам гүн гүнзгий сэтгэл ханамж, баяр баяслын 
мэдрэмж, хүнд тусалж чадсан сэтгэлийн амар амгалан 
бүрэн дүүрэн мэдрэгддэг юм.

Энэ арга харилцагчаа, үйлчлүүлэгчээ, хамтрагчаа 
ойлгоход тусална ойлгоход туслах юм.

“

“

“

Чухамхүү энэ л мэдрэмж л таны ажил үнэхээр утга төгөлдөр болж 
байгаагийн тэмдэг болдог.

2 дахь түвшиний энэ аргыг гайхамшигтай хэрэглэдэг 
мундаг удирдагчид манай Монголд цөөнгүй байгаа.

“
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Хамгийн чухал зүйл бол энэ арга нь хийх ёстой, зөв зүйтэй 
зүйл төдийгүй таны компанид хамгийн ашигтай арга юм.

Дэлхийн толгой баячуудын тоонд ордог Воррен Баффит яг энэ 
зарчмаар ажиллаж амьдардаг болохоор өдөр бүр амьдралаас 
таашаал авдаг юм байна

“

Учир нь та өөрийхөө төлөө санаа тавьдаг шигээ 
ажилчдынхаа төлөө санаа тавьдаг байх хэрэгтэй. 

Энэ л чадварыг манай удирдагчид сурмаар байгаа юм.

“

Энэ бол мөнгө ба аз жаргал хамтарч болох газар та 
өөрийнхөө бялууг авч амсах цаг юм.

Воррен Баффит өөрийн зорилгодоо хүрч мөнгө, аз 
жаргалыг хослуулж чадсанаас гадна эргэн тойронд 
ажиллаж байсан хүмүүсийн хамтаар бялуугаа томруулж, 
тодорхой хувийг тэдэнд өгч чаддаг өгөөмөр хүн гэж боддог. 
Иймд тэрээр буддын ухааны үнэмлэхүй менежментийн 
Энэ хоёр түвшинийг аль алиныг хэрэгжүүлдэг байсан байх 
нь.

Ү.М.#3
Өөрийгөө бусдаар солих 
нь практикийн эцсийн 
шат. Гэвч энэ ертөнцөд 
таныг бизнесийн болон 
хувийн амьдралын их 
а м ж и л т а д  х ү р г э х  з а м 
үүнээс өөр үгүй

Энэ бол хоёр хүн нэг хүн 
болох явдал юм. Олон жил 
ханилсан хүмүүс нэг хүн шиг 
б о л ч и х д о г  г э д э г  ш и г 
удирдагч ба ажилтнууд бүгд 
нэг зорилго өөд тэмүүлж 
т ү ү н и й  т ө л ө ө  х а м т д а а 
ажиллах санаа байх нь.
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Пак Гынхе

“Хүний газар хөлсөө урсган зовж зүдэрсэн элэг нэгт 
Солонгосчуудын ачийг хариулах зам нь зөвхөн улс орон 
ө ө р ө ө  х ү ч и р х э г ж и х  я в д а л  ю м  б а й н а ”

Эх оронч үзлийг улс орны хөгжилтэй хослуулсан 
сонирхолтой илэрхийлэл байна.

“

“Автобусаар явж байхдаа ч, өрөөгөө цэвэрлэж байхдаа ч, 
юм оёх юм уу, шүдээ угааж байх үе гэх мэт өчүүхэн төдий л 
цаг гарвал шинэ үг орсон өгүүлбэр цээжлэн бичлэг 
сонсоно.”

Би англи хэл сурч байхдаа яг энэ маягаар давтдаг байсан. 
Хэлний авьяасгүй хүн хүртэл гадаад хэл сурч болдог юм 
байна гэдгийг өөр дээрээ баталж байсан юм. Хэрэв та 
гадаад хэл сурахыг хүсвэл сэтгэл зүрхээрээ тэмүүлэх 
хэрэгтэй.
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Б Н С У - н ы  а н х н ы  э м э г т э й 
Ерөнхийлөгч, улс төрийн зүтгэлтэн
Т э р э э р  ө ө р и й н х ө ө  х у в и й н  а з 
жаргалыг золиосолж эх орныхоо 
төлөө зүтгэсэн зүтгэлийг Солонгос 
даяараа үнэлж, түүнийг хүндэтгэдэг 
юм билээ. Түүний мятаршгүй зан, 
хатан ухаан агуу юм.
 Түүний бичсэн “Цөхрөл намайг 
х а т у у ж у у л ж ,  н а й д в а р  н а м а й г 
урагшлуулдаг” номноос эх оронч 
үзэл  ямар эрхэм нандин зүйл 
байдгийг ухаарсан.  



2. УДИРДАХУЙН УХААН

“Гадаад хэл миний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх 
хэрэгсэл байсан юм”

Энэ үнэн үг шүү. Мэдээлэл авах дахин нэг эх сурвалж нэмэгддэг 
юм билээ.

“

“Номоор дамжуулж мэдэхгүй зүйлээ мэдэж авах сэтгэл 
ханамж гэдэг нь хоол юм уу, шинэ хувцасны өгдөг баяр 
хөөрөөс өөр эрэмбийн аз жаргал байлаа.”

Үүнтэй бас санал нийлж байна. Би мөнгөтэй болсон үедээ 
хамгийн түрүүнд номын дэлгүүр орж шинэ соргог ямар ном 
гарсан хийгээд, заавал нэг ном худалдаж авдаг зуршилтай.

“Олон төрлийн ном уншиж, сайн сайхан үг өгүүлбэрийг 
дэвтэртээ тэмдэглэн оюунаа баяжуулж, өдөр өдрийг 
өнгөрөөв. Тэгэхэд бичиж үлдээсэн зүйлс маань өнөөдөр ч 
миний амьдралын чиглүүлэгч болсоор.”

Их сонин юм. Яг надтай ижилхэн хоббитой юм гэж бодлоо. 
Надад тэр сайхан онож хэлсэн үгс намайг амьдрах эрч 
хүчээр сэлбэж байдаг шиг энэ хүнд ч гэсэн ижил мэдрэмж 
төрж байдаг.

Япончууд уриа үгээ туйлын ихээр чухалчилж үздэг бөгөөд 
уриа үгийнх нь талаар яриа гаргавал чин сэтгэлээсээ 
ярилцдаг гэдгийг мэдээд ерөнхий сайд Кёозумигийн уриаг 
урьдчилан судалсан байсан юм.

Хэлцэл хийх чадвартай хүн өрсөлдөгчөө маш сайн судлах 
ёстой гэдэг шиг Пак Гынхе энэ чадварыг айхтар нарийн 
эзэмшжээ. 
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2. УДИРДАХУЙН УХААН

Гадаад бодлогын хүч бол тэмцэлгүйгээр ялах явдал.”

Махатма Ганди шиг үзэл баримталдаг юм байна. Тиймдээ ч хэлцэл 
хийх чадвараа зайлшгүй хөгжүүлэх шаардлага гарсан байжээ.

“

Надад Хятадаас эмээх сэтгэл төрөв. Өргөн уудам газар 
нутаг, үлэмж арвин баялаг, асар олон чадварлаг хүмүүстэй 
Хятад орон сурах зүйл байвал хэнээс ч гэсэн сурч, 
амжилттай журам тогтолцоо хаан байна тэр бүхнийг 
гялалзтал авч ашиглаж чадаж байна. Ийм зориг хүслээр 
чармайн зүтгээд байвал Хятадын хөгжлийн хурд ямар 
байхыг төсөөлөхийн ч аргагүй болж байгаа юм.

Хятадууд тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх гэж шимтэж байгаа нь 
солонгос улс төрчийн ажиглалтаас бэлэхнээ харагдаж байна. 
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Шри Шри Рави

Оюун санааны удирдагч, “Амьдрах ухаан” 
сангийн үүсгэн байгуулагч
Түүний “Мэдлэгийн нахиа” ном надад гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсөн бөгөөд, хүн бүр зөв 
санаагаар амьдарч чадвал гэгээрэлд хүрч 
чаддаг гэдэг санааг ойлгуулсан юм. 
Түүний энэхүү ном гэгээрлийн тухай хайж 
байсан ном байсан үед уншсан уу ямартаа 
ч зөв цагт зөв ном уншиж сэтгэлийн 
таашаал авсан болоод ч тэрүү онцгой 
сэтгэгдэл төрүүлсэн юм.

Хэрэв та өөрийгөө оршихуйн гүнрүү чиглүүлбэл дотоодод маань 
амар амгалан, хайр, мөнхийн баяр цэнгэл, бүхий л чадвар байдаг 
гэдгийг мэдэх болно. 

Өөрийгөө дотроос нь уудалж гаргаж ир.

“

Та анх удаа алдсан бол алдаа биш. Та үнэтэй сургамж авсан 
гэсэн үг. Гэвч алдаагаа давтсаар байвал энэ чинь маш том 
алдаа. 

Алдаанаасаа суралцахгүй бол, хэлбэр нь өөрчлөгдсөн хэрнээ 
алдаагаа давтаад байдаг. 

“

Мэргэн ухаантнууд бусдын алдаанаас суралцдаг. Дундчууд 
өөрсдийн алдаанаас суралцдаг. Мунхаг нь алдаагаа дахин 
дахин давтаж, хэзээ ч сургамж авдаггүй.Өөрийгөө хэн бэ 
гэдгээ таньж авах нь жинхэнэ үнэн, амар амгалан, аз 
ж а р г а л ,  б а я р  б а я с л ы г  а в ч и р д а г .

“
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Бид заавал алдаа гаргах албагүй. Ном унших, бусдаас 
суралцах байдлаар бусдын туршлага, алдаагаас суралцах 
хэрэгтэй. Иймд өөрийгөө таних ажлыг хийж байх.

Аз жаргалгүй байх гэдэг нь 
бодит бус юм. Зөвхөн 
бидний тархинд бичигдэн 
хадгалагдсан ул мөрүүд 
юм.

Иймд бид аз жаргалтай 
байх сонголтыг хийж 
чадна.

Итгэл таныг төгс төгөлдөр болгодог. Итгэл үнэмшлээр 
дүүрэн үедээ та төгс.

Өөртөө итгэх итгэлтэй ямар хүчтэйг мэдэрч байна. 

Үнэмшил нь үр дүн, найдвар нь эхлэл.

Эхлээд найдвар тавьж үйлдэл хийвэл, үр дүн тань итгэл 
үнэмшлийг таньд өгнө.
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Хүн боломж хэмжээнээсээ хэтэрсэн зүйлийг хийчихээрээ 
л амжилтынхаа тухай зарлаж байдаг.

Өөрийгөө ялж, хийж чадсан үедээ сэтгэл хангалуун болж 
амжилтаа мэдэрдэг.

“

Та шийдэх аргагүй гэж эвлэрсэн учраас л танд бэрхшээл 
байна гэж та боддог. Энэ нь угтаа бэрхшээл биш. 

Шашингүй үзэлтэн гэдэг унтаж байгаа итгэгч юм.

Иймд хүн бүрт итгэх хүсэл нуугдаж байдаг.

Тэгш амгалан сэтгэл нь төлөв хэрсүү зорилго чиглэлтэй 
оюун ухааны нэг хэлбэр арга юм.

Энийг ойлгоход хугацаа хэрэгтэй юм билээ.
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Оюун ухаан зорилгогүй үед хэт туйлширмал, эсэргүүцэх 
хандлага давамгайлах болно. 

Иймд зорилгоо тодорхойлохгүй, элдэв бодол таныг 
боолчилж эхэлнэ.

“

Хариуцлагатай байх, бүхнээ зориулахад бэлэн байх, чин 
үнэнч сэтгэлтэй байх зэрэг нь “Гуйвшгүй амгалан сэтгэл”-
ийн гол бүтэц юм. 

“Амжилтын 10 Алхам” номонд амжилттай хүнд байдаг зан 
чанаруудад эдгээр гурван чанар гурвуулаа багтсан байдаг.

“

Харилцааны 3 янзын загвар байдаг. 
1. Та ярьж байх үедээ толгойноос толгойнд
2. Дуулж байхдаа зүрхнээс зүрхэнд.

      3.  Дуугүй байхад харилцаа сэтгэлээс сэтгэлд хүрч байдаг.

Энэ гурваас Монголчуудын хамгийн тааруу мөрддөг  
чадвар Дуугүй байж биенийгээ сонсох байдаг.

“

Бүх таашаал, сэтгэл ханамж нь зөвхөн бодлын нөлөө юм. 
Та өөрөө уг нөлөөг зохицуулах их хүч гэдгээ ойлгосон 
ухаарал нь эрх чөлөөг авчирна.

Мөн үр дүн гарч байгаа болохоор бодолд нөлөөлөл 
үзүүлдэг. Энэ нь сэтгэл ханамжийг авчирдаг. 

“
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Тэлж өргөжсөн ухамсрын жинхэнэ тэмүүлэл, зүтгэл нь баяр 
цэнгэл, амар амгаланд хүрэх явдал юм.

“

Хариуцлагатай байх, бүхнээ зориулахад бэлэн байх, чин үнэнч 
сэтгэлтэй байх зэрэг нь “Гуйвшгүй амгалан сэтгэл”-ийн гол 
бүтэц юм. 

“

Гэртээ өнгөрөөх цагийн хугацаа чухал биш, чанар чухал.“

Иймд бага ч гэсэн гэртээ зарцуулж буй хугацаагаа чанартай 
зарцуулж сур.

Та ямар нэгэн зүйл хийнгүүтээ л үр дүн хүлээх нь маш том 
алдаа болно. хийж байгаа үйлдэл тань таны оршнолын гол 
утга учир болсон үед та үр дүнд хүрэх гэж бодол хүлээсэнд 
авталгүй үргэлжлүүлэн хийнэ.Хүсэл сонирхлоороо, чин 
сэтгэлээсээ хийж буй бүхэнд ядрах, уйсах мэдрэмжгүйгээр 

“

“Хүнээ удирдах хөдлөшгүй 21 хууль” номонд үйл явцын 
хуулийг санагдуулж байна. Бага багаар тогтвортой хийж 
бүтээх нь чухал юм. Харин ч эсрэгээр эрчим хүч хуралдаж, 
э р ч  х ү ч и й г  м э д э р д э г .

Биед тодорхой хязгаарлагдмал сувгаар урсах энерги, сэрэхүйн 
мэдрэмжээс нь бид таашаал авдаг. Энэ баяр таашаалын мэдрэмж 
давтагдах нь бидэнд уйтгар төрүүлдэг. 

“
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Бид кино театрт угсраа 2-3 кино үзэхээр уйдаж, ядардагтай 
адилхан.

Зарим хүмүүс алдаандаа гэмшил харуусал тээн явдаг. 
Харин алдаагаа ухаарч, чин сэтгэлээсээ гэмших үед алдаа 
давтагддаггүй. 

“

Алдаанаас суралц, дахин түүнийгээ давтахгүй байхыг 
хичээх нь чухал юм.

Дутагдал алдаандаа яг л цэцгэнд ханддаг шигээ ханд. Цэцэг 
эрт орой хэзээ нэгэн цагт хагдарч унадагтай адил таны 
дутагдал тийм л тавилангаар арчигдана.

“

Бид бие биенээ алдаа гаргахаар өөрөө алдаа гаргаж 
байгаагүй юм шигээр аашилж загнаж, зэмлэдэг. Ингэж 
хандахгүй байхыг хичээе.

Амьдралын хамгийн 1рт тавих зорилго нь энэ ертөнцөд 
үйлчлэх юм. “энэ ертөнцөд үйлчлэх”-г та амьдралынхаа 
үндсэн зорилго болговол айдас арилж, таны ухаан бодол 
төвлөрч, чин зорилготой, идэвхи санаачлагатай, байнгын 
баяр цэнгэлтэй болж, бэрхшээл тулгарсан ч энэ нь түр 
зуурынх байдаг.

“

Мөн хариу нэхэлгүй туслах чадварт суралц. Амьдрал ер нь 
өгөхийн хууль дээр суурилсан байдаг юм байна.
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Материаллаг сонирхол ихтэй баян хүн сэтгэлээр ядуу бол 
тэр хэзээ ч жинхэнэ баяр цэнгэлийг эдэлж, хөгжиж 
чадахгүй.

“

Улам их шунаж, сэтгэл ханахгүй энэ нь тэр хүнийг уламж 
сэтгэлийн хямралд оруулна.

Төвлөрөл нь ухааныг 
хурцатгаж, тайвшрал нь 
тэлж өгдөг.

“Төвлөрөл тайвшрал 2-г 
х о ё у л а н г  н ь  з э р э г 
а ж и л л у у л б а л  б ү р  ү р 
дүнтэй. 

Ухамсар өргөжин тэлэхэд амар тайван, баяр баясгалантай 
болдог. Гэгээрэл нь хайр, уран бүтээл юм. Төгс гэгээрэл- 
Дотоодын өөрийн жинхэнэ би юм.

“

Шунал тачаалыг арилгах эсвэл хайр болгон хувиргахад 
хийх зүйлс:

1. Наргианч байх- хүмүүс шуналын эрхшээлд 
орчихвол, илэн далангүй, цагаахан наргиан ч байж 
чаддаггүй. 

2. Өгөөмөр байх- хүмүүс бид энэ ертөнцөд бусдад 
өгөхийн л төлөө энд байгаа гэдгээ ухаарах нь та 
өгөөмөр сэтгэлтэйгээ мэдрэх боломж өгнө. Шунал 
таныг эзэгнэгч болгохыг бус, өгөөмөр байлгаж 
чаддаггүй.

3. Аливааг  хэтрүүлэн хэрэглэхээс сэргийл
4. Үхэх нь үнэн гэдгийг үл мартах
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Надад хэд хэдэн сул тал байдгийг “Амжилтын Арван 
Алхам” номондоо бичиж байсан билээ. Тэрхүү сул талуудаа 
давуу тал болгохын тулд хичээж буйгаа ч номондоо дурьдаж 
байсан. Хичээж буй зан бол хошин шогийн мэдрэмжтэй 
байх явдал. Энэ зан чанар бол удирдагч хүнд байх ёстой зан 
чанар гэдгийг мэдэхээс бус энэхүү зан чанар шунал 
тачаалыг хайр болгон хувиргахад нөлөөлдөг үйлдэл гэдгийг 
мэдэж авлаа.

Оюун ухааныг мэдлэгээр цэнэглэхгүй, хэрэглэхгүй 
тохиолдолд илжирч мууддаг. 

“

Мэдлэг цэврээрээ оюун ухаанд ирнэ. Олон дахин 
давтагдахдаа эрүүл цэвэр орчинг авчирна. Мэдлэг таны 
ухааныг цэвэр байдлаар нь хадгалж байдаг.

“

Хоосон чанар нь материаллаг болон сүнслэг ертөнцийн үүд 
хаалга юм. Хэрэв та хоосон чанарыг онож ойлгохгүй бол 
оршихуйн аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй.

“

Орших ахуйд өнгөрүүлсэн туршлагаас сургамж авах чадвар 
нь хоосон чанарыг мэдрүүлнэ.

“

Хоосон чанараас төгс төгөлдөр үүснэ.“

Хоосон чанарын нэг тал нь зовлон шаналал, нөгөө тал нь 
баяр баясгалан юм.

“
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Та хэн нэгнийг хайрлаж, дутагдлыг нь олж харвал, түүнийг 
нь засч залруулахад тусалж хамт байгаарай. Энэ нь мэргэн 
ухаан юм.

“

Өөрийн алдааг бүү хамгаал зөвхөн алдаагаа ойлгож цааш 
хөдөл. Та өөрийгөө хамгаалахаа орхисон үед хүчтэйгээ 
мэдэрнэ. 

“

Шуналд та авах, өмчлөхийг хүснэ. Хайранд та өгөх, дахин 
өгөхийг хүснэ.

“

Эхнэр нөхөр хоёр бие биенийгээ өмчлөх гээд байдаг энэ нь хайр 
бус, шуналд автсаны шинж юм байна

Алсын хараагүй хүмүүс ойрын ашиг хайж байдаг. Холыг хардаг 
хүмүүс байнгын ашигтайг эрэлхийлж байдаг.

“

Ойрын ашиг олох гэж яарч байгаад урт хугацаанд тогтмол ашиг 
олох тэр боломжийг хааж байдаг.

Та өөрийгөө ухаантай үгүй гэж тооцохоос үл хамааран 
бусдад үйлчлэхээс бүү зайлсхийгээрэй. Тэр нь таньд агшин 
зуурын таашаал ханамж, урт хугацааны шагнал олгож 
байдаг.

“

Цаг хугацаа дэндүү богино гэж мэдрэх нь эсвэл 
зовинолтой, эсвэл ухамсрыг тань тэлж уужим болгодог.

“
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Та цаг хугацаатай хөл нийлүүлэх нь мэргэн ухаан, амар 
тайван байгааг илтгэнэ.

“

Амьдрах хугацаа хязгаартай богино гэж ухаарах нь таны 
амьдралд эрчимтэй түлхэлт болдог.

“

Сэрцгээ амьдрал богино гэдгээ харцгаа. Цаг хугацаа гүйж 
байна. Та өөрийн энэ амьдралаа маш богино гэдгийг 
зөвөөр ухаар. Сэрцгээ! Амьдрал мөнх гэдгийг сэхээр.

“

Иймд цаг хугацаа бүрийг үнэ цэнэтэй өнгөрүүлэхийг 
хүсдэг.

Ажил бүтээмжийнхээ үр жимсээр сэтгэлийн эерэг ханамж 
авахыг хүсэх үедээ “Амьдрал мөнх” гэдгийг санаж бай.

“

Хэрэв хэн нэгэн таны тусад талархаагүй эсвэл таныг ашиглаж 
байвал, тэд дараа нь үүнийгээ хүүтэй нь төлөх болдог тул үүнийх 
нь төлөө талархаарай. Иймээс таныг ашигласан, эсвэл үнэлээгүйн 
төлөө сэтгэлдээ гомдол тээх хэрэггүй.

“

Та өөрийнхөө хязгааргүй их боломж хүчээ ухаарвал, ямар ч 
үйлдэл таны хувьд хүрч болмооргүй санагдахаа болино.

“

Хүнд асар их эрч хүч, энерги нуугдаж байдагт итгэх нь 
чухал.
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3. ГЭГЭЭРЭЛ- АМЬДРАЛЫН УТГА УЧИР

Таны бүхий л ололтууд ямарч нөхцөлд таны жинхэнэ 
байгаагаас тань доогуур байх болно.

“

Иймд гаргасан амжилтандаа сэтгэл ханаж болохгүй.

Бурхан таньд амьсгалаас тань ойрхон байдаг юм чинь 
илгээлтээ яахан явуулах билээ. Мэргэн биш хүмүүс илгээлт 
дамжуулсан ч, өөрсдөө хүссэн ч түүнийг хэрэглэж мэдэхгүй 
байх юм. 

“

Та өөрөө бурхан гэсэн үг юм. Түүнийг мэдрэх нь их чухал 
юм байна.

Та санагалзан гуньж байх нь та амьд, хүнлэг байгааг илтгэж 
байна.

“

Уйтгараас зайлсхийх арга саам хайж байгаа хүмүүс наргиж, 
ТВ үзэж, ажлаа солино, хамтрагчаа солино. Сүүлд нь 
сэтгэлээр унана. Гутрал нь тэднийг ухамсаргүй сул, 
тогтонги байдалд хүргэнэ.

“

Хэрэв таньд уйтгар төрвөл та хөгжиж байгаагийн илрэл юм. 
Уйтгар таныг урагшлуулж байдаг.

“

Урам хугарч байна гэсэн. Урам хугаралт зан чанарыг 
дасгалжуулдаг. 
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Хэрэв хүмүүс амьдрал нь бүхэлдээ зогсонги болчихсон 
мэдрэмжтэй болбол тодорхойлолт, хувиралтыг хүсэн 
тэмүүлэхдээ хамтрагчаа, ажил албан тушаалаа мөн амьдрах 
газраа хүртэл солихийг хүсдэг.

“

Гэвч солилоо гээд юм өөрчлөгддөггүй мэдэрдэггүй.

Өөрчлөлт хувиралтын дотор өөрчлөгдөөгүй зүйлсийг 
ухаарсан тэр нь бүгдээс мэргэн хүн юм.

“

Хайр нь таны жинхэнэ мөн чанар юм.“

Гуру нь мэргэн оюун, хайрын эх үүсвэр ба зам мөрөө олсон 
хүн бүрт сэрж байдаг. Билэг оюун, хайрын ундаргаар 
бялхсан хүнийг Гуру гэнэ.

“

Гурутай цуг байх нь амьдрал ба билгүүн ухааны нэгдмэл 
урсгалыг хэлдэг.

“

Хэрэв хүмүүс таньд атаархаж эсвэл хардаад байвал яах вэ?
1. Тэд нарыг маш ихээр магт.
2. Тэдний мэдрэмж түр зуурынх гэж мэдэр

      3.   Хамгийн сайн нь тэдний атаа, хардалтыг үл анзаарах

“
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“Бусдын хийж болох нийтлэг үйлдлийн эсрэг үйлдлийг 
хийнэ гэсэн үг.

Бусдын атаархлаас үүссэн мэдрэмжийг бодит мэтээр 
хүлээн авбал энэ нь зөвхөн таныг мунхаглалд хүргэнэ.

“

Иймд түр зуурын сэтгэлийн хөдөлгөөн гэж үз.

Бүх мэдрэмж, сэтгэлийн хөдлөл нь хоосон энерги юм.

Бодит зүйл бус

Оюун ухаан нь их байлгахын төлөө зорьдог. Ихийг улам 
ихийг авах гэсэн хүсэл шуналаас зовлон үүсдэг.

Иймд улам ихийг авах гэсэн шуналаа хязгаарлах чадварт 
суралцах хэрэгтэй юм байна.

Таны эрэлт хэрэгцээнд нэн их хэрэгтэй байгаа зүйл тань 
зөвхөн өчүүхэн зүсэм төдий байдаг. Амьдралд бүгдээс 
өчүүхэн жижиг зүйлсийг авахад л таньд хангалттай.

Өнөө орой та унтахдаа өөртөө бурханы оршихуйгаас 
өчүүхэн хэсгийг авч, сэтгэл дүүрэн байна гэж мэдэрч 
унтаарай.

Бүх мэдрэмж, сэтгэлийн хөдлөл нь хоосон энерги юм.

Өчүүхэн хэсэг нь өөрт хангалттай.
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“
Хэн нэг нь муу зүйл ярьж байвал та итгэж тайван бус болдог. 
Тааламжгүй дуу авиа нь оюун ухааныг эвдэж, эмх цэгцгүй 
болгоно. Энэ нь тархины эд эсийг эвддэг.

“

Өөрийгөө тусгаарлаж  сурах хэрэгтэй юм байна.

Энэ үед өөрийн итгэлийг анир чимээгүйн суваг дээр 
солиод тавьчих.

“

Ингэхэд чадвар хэрэгтэй тул энэ чадварт суртлаа дадалтай 
болох.

Мэдлэгт, дуулалд итгэ, анир чимээгүйд итгээрэй.“

Яаж цаг ямагт аз жаргалтай байх вэ? “Цаг ямагт” гэдгийг л мартчих 
тэр үед та аз жаргалтай болно.

Жаргал, зовлон хосолдог тул цаг ямагт хэзээ ч жаргалтай 
байж чадахгүй.

Хэрэв та үргэлж төгсийг хүсвэл ууртай болно.

Яг үнэн. Өөрийнх нь санаанд нийцэж чадахгүй тул таагүй 
байдалд ордог. Энэ нь уураар илэрдэг.
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Хэрэв та үргэлж баян болохыг хүсвэл харамч болно.

Бүх авъяас, зохион бүтээл нь хоосноос гарч байдаг. Бүтээл 
бүр “хоосонд” эргэн ирэх чиг хандлагатай юм. Бид 
хоосноос зайлсхийж зугатах үед бүх бэрхшээл үүсдэг.

“

“

Бурхан “Хоосонд” оршиж баяр хөөрөөр бялхаж байна. 
Таньд хоосон байгаа бол баяр цэнгэл байна.

“

Орчин үеийн залуучуудад урам их чухал. Оюунлаг байх нь 
сэтгэлийг хамгаалах урам өгнө.

“

Түрэмгий зан нь гутралын эсрэг эм юм. Хэрэв тэмцэх 
чармайлт байхгүй бол гутрал үүснэ. Гутрал энергийн 
хомсдол, харин уур хилэн, түрэмгийлэл нь энергийн 
агуулах сав юм. 

“

Хэрэв та гутралд орвол архи уух эсвэл хар тамхи татах 
хэрэггүй. Тэмцэх ямар нэгэн аргыг олоорой.

“

Мэргэн хүмүүс түрэмгийлэлд ч, гутралд ч ордоггүй. Энэ нь 
бясалгагчийн гол зам юм.

“

Та шинээр сэтгэхийн тулд бүх дурсамжаасаа чөлөөлөгдөх 
нь чухал. Яг одоо энэ агшинд бүх дурсамжаасаа 
чөлөөлөөрэй. Дотроо хоослоорой.

“
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Аль болох хурдан эрх чөлөөтэй байх гэсэн зорилго, 
тэмүүлэл тань л таныг чөлөөтэй болгодог.

“

Эрх чөлөө нь таны жинхэнэ мөн чанар гэж ухаарах нь асар 
их эрч хүч өгнө.

“

Та бэрхшээлийг шийдэх аргагүй гэж эвлэрсэн учраас л 
таньд бэрхшээл байна гэж боддог. Энэ нь цаашид бэрхшээл 
биш.

“

Ингэхэд чадвар хэрэгтэй тул энэ чадварт суртлаа дадалтай 
болох.

Та шийдэх арга байгаа гэдгийг ухаарах тэр мөчид бэрхшээл 
нь бэрхшээл байхаа болино.

“

Асуудлын боломж дээр анхаарлыг төвлөрүүл

Шийдэл таньд дараах үед ирдэг.
1. Та тайван, эмх цэгцтэй байх үед.
2. Та ухамсраа ашигласан үед.
3. Та ноомой бус идэвхтэй байх үед.

Байгалийн хуулинд хатуу итгэлтэй үед бий болдог.

“

Та зөвхөн бэрхшээл дээрээ анхаараад байвал та үүнийг 
шийдэж чадахгүй юм.
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Аль болох хурдан эрх чөлөөтэй байх гэсэн зорилго, 
тэмүүлэл тань л таныг чөлөөтэй болгодог.

“

Боломж эргэн тойрон байгаад байдаг. Гэвч анхаарлаа  бэрхшээлд 
бус боломжид төвлөрүүлээрэй.

Хэрэв та өөрийнхөө жинхэнэ зорилгод жинхэнэ хэрэгцээ 
“Дээд Би”-д хандвал олон олон шийдэл олж чадна.

“

Алдаа гэдэг нь таныг дотроос тань чимхэж, гэмшүүлж 
байхыг хэлнэ. Хэрэв дотор тань гэмшилгүй бол алдаа биш. 
Гэмшил нь ухамсарт овоорогдон хүрч, алдаанд давтагдах 
боломж өгдөггүй.Гэмшиж бай, харин өөрийгөө гэмтэйд 
тооцон бүү буруутгаж бүү зүхээрэй. Энэ нь маш нарийн 
т э н ц э т г э л  б а л а н с  б а й д а г .

Ухаарал сургамж гэдэг нь сэтгэлийн гүн хөдөлгөөнөөр 
мэдэрсэн гэмшлээс үүсэлтэй өвдөлтөөр оюун ухааны 
түвшинд үүсдэг. Сэтгэл хөдлөлийн энерги нь оюун ухааны 
энергиэс илүү хүчтэй байдаг юм. Иймээс гэмшлийн энэ 
чимхэлт нь алдааг давтахаас сэргийлдэг.

Сэтгэл хөдлөлийн хурд саруул ухааны хурдаас 24 дахин хурдтай 
байдаг.

Та зөвхөн сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр өөрийгөө удирдаж 
болохгүй. Оюун ухаан сэтгэл хөдлөлийг тань тормозлон 
нөлөөлнө.
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Гэвч сэтгэл хөдлөлдөө захирагдаад байдаг хуучин зуршлаасаа 
салах хэрэгтэй.

Гэмшил нь уг болсон явдал таны бололцоо чадлаас давж гарснаас 
шалтгаалсан гэдгийг ухааруулна. Ухаарал нь буулт хийлгэнэ. 
Буулт хийх нь таныг гэмээс чөлөөлнө. Ийм байдлаар гэмшлээс 
мэдээлэлд, буулт эрх чөлөөнд хүрэх ба энэ нь хувьсан 
өөрчлөгдөхийн алхам юм.

“

Энгийн магтаал нь бахархал хүслийн үр дүнд гарсан байх 
бол дээд ухамсраас гарах магтаал нь гүйцэтгэлээс үүссэн 
байдаг.

“

Эргэлзээгүй магтаал нь сэтгэлийг өргөж, урам зориг 
энерги, эрч хүч өгдөг.

“

Чин сэтгэлээсээ магт

Магтахад ур чадвар хэрэгтэй.“ М э д р э м ж ,  ч и н  с э т г э л 
хэрэгтэй.

“ Магтаалыг нэрэлхэлгүйгээр 
хүлээн авах нь бас урлаг.

Мо н го л ч у уд  м а г т а а л ы г 
хүлээж авч чаддаггүй. Малгай 
нь томдсон байна. Битгий 
цаасан малгай өмсгөөд бай 
гэж хэлдэг.
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Амьдрал нь дүрст ба дүрсгүйн зохицол. Мэдрэмж нь 
дүрсгүй гэвч тэдний илэрхийлэл нь дүрстэй.

“

Түрэмгий шавдуу авир нь зөн совинг бүрхэгдүүлнэ.“

Нарийн зөн совин мэдрэмж шаардана.

Зөн совин нь үнэнд ойр.“

Өнөөдөр яг одоо та шийдэж чадахгүй зүйлдээ сэтгэл 
зовинох хэрэг юун билээ. Бясалгал хийх нь тайвширахад 
тусалдаг. Юу ч хийж байсан хойш тавьж, уг зүйлт огт 
холбогдолгүй өөр ямар нэгэн юмыг хийж эхэл. Энэ нь таны 
бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

“

Таны амьдрал аз жаргалгүй болсон үед, дотоод гүнрүүгээ 
хараарай.

“

Хоосон чанарын нэг тал нь зовлон шаналал, нөгөө тал нь бясалгал 
юм.

“

Иймд гутралд орохын оронд, гутрал зан чанарын 
дасгалжуулалт гэж хүлээн авах нь зөв юм. 
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Хүсэл биелсэн ч та хоосон хэвээр л үлдэнэ. Гэхдээ та хүсч 
байгаа зүйл, эерэг бодлоосоо сэтгэлийн таашаалыг мэдэрнэ.

“

Сэтгэлийн таашаал гэж чухал зүйл байна.

Аливаа тааламжтай сэтгэлийн таашаалыг дахин дахин өгч буй 
бүгд, таны шуналыг өдөөж, эцэстээ зовлонгийн эзэд болж хувирна.

“

Иймд өөрийгөө хязгаарлаж сураарай. 

Ямар нэгэн юм эрэхдээ, өөр нэг юм олж болно.“
Нэг боломжийн хаалга хаагдахад, эрлээ зогсоолгүй нөгөө 
боломжийг үүдийг нээхэд анхаар.

Билгүүн ухаан
- Мэдрэхүйг өндөрт өргөөгүй мэргэн ухаан төгс бус.
- Үйлдлээр илрээгүй мэдрэмж төгс бус.
- Гүйцэтгэлд хүрээгүй үйлдэл нь төгс бус.

Хэрэгжүүлэхийн тулд Дээд Би-д буцаж ирэх хэрэгтэй.

“
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Боловсрол 5 ухагдахуунтай.
1. Мэдээлэл гэж бид боддог бүгд боловсрол юм. Гэвч 

энэ нь боловсролын зөвхөн нэг бүрэлдэхүүн.
2. Харилцаа: боловсролын зорилгын гол нь зөв харилцааны 

хүмүүжил юм.
3. Төсөөлөл нь урлаг, уран бүтээлийн үндэс суурь юм. Гэвч 

та төсөөлөлдөө бүр зууралдан наалдчихвал галзуурах 
аюултай байж болно.

      4.   Эрх чөлөө нь таны жинхэнэ мөн чанар юм. 
5.Зөвхөн эрх чөлөөг олсноор та баяр цэнгэл өгөөмөр, 
нигүүлсэхгүй болон хүмүүний үнэт бусад эрдэнэсээр цэцэглэн 

“

Эрх чөлөө үгүй бол харилцаа тань боогдмол, мэдээлэл нь 
хүнд чиргүүл болж үнэ цэнээ алдах ба төсөөлөл нь зогсонги 
хэлбэрт орших болно.

“

Бодит үнэн өөрчлөгдөхгүй, хувирахгүй. Таны амьдрал бүгд 
л өөрчлөгдөж буйг таньж мэдэх болно. Үүнээс харахад таны 
эргэн тойрон дахь бүх зүйлс бодит үнэнээр оршнохгүй 
байгааг олж илрүүлнэ.

“

Таны амьдралын туршлага таньд өөрийн тань “хоосон”-г ч 
таниулна.

“

Доромжлол нь таныг илүү дорой болгох бус, хүчирэгжүүлж 
байдаг.

“
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Доромжлолыг эго талаас харахаар доромжлол гэж 
харагддаг.

Та хэдий хэр аминч байна төдий хэрээр доромжлогдож 
байгаа мэтээр мэдэрч байдаг.

“

Та яг хүүхэд шиг байвал хэнийг ч ойр дотноор хүлээн авч 
түүний харьцааг доромжлол мэт болгохгүй болно. Хэрэв 
доромжлолоос айж байвал, та материаллаг байдлаараа ч, 
дотоод боловсролоороо ч хөгжин дэвшиж чадахгүй.

“

Маргалдах оюун ухаан мэдлэгийг хүлээн авдаггүй.“

Ууртай байгаа хүнд мэдлэг зөвлөгөө өгөөд ч ашиггүй 
байдаг.

“

Бусдад буй сайхан сэтгэлийг үнэлэхдээ тэр бүх чанаруудыг 
л ойлгон таниарай. Бусдыг үнэлж байна гэдэг нь таньд үр 
буйг харуулж байна. Та үрийг ургуулах хэрэгтэй.

“

Уужуу сэтгэлтэй хүн бусдын алдааг хэлж шүүмжилдэггүй. 
Харин тэднийг үг үл хэрэглэж, энэрэх хайраараа, 
харьцаагаараа засч байдаг.

“
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Бусдад буй сайхан сэтгэлийг үнэлэхдээ тэр бүх чанаруудыг 
л ойлгон таниарай. Бусдыг үнэлж байна гэдэг нь таньд үр 
буйг харуулж байна. Та үрийг ургуулах хэрэгтэй.

“

Уужуу сэтгэлтэй хүн бусдын алдааг хэлж шүүмжилдэггүй. 
Харин тэднийг үг үл хэрэглэж, энэрэх хайраараа, 
харьцаагаараа засч байдаг.

“

Таньд мэдлэг цэцэглэх үед ертөнцөд бүхэлд нь ганц ч харь 
хүн үлддэггүй нь гайхалтай.

“

Төгс гэдэг нь гэгээрлийн өөрийн мөн чанар мөн.“

Жуулчин VS Эрэлчин
Жуулчин:

- өөрийн мэдрэхүйгээ хангах
- ядарна, түлэгдэнэ.
- Бусдаар үйлчлүүлж, ухаанжиж сэхээрдэггүй.

Эрэлчин: 
- Үнэний эрэлд
- Сэтгэлээсээ гийж гэрэлтэж байдаг.

Ивээл талархлаар дүүрэн.

“
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Хязгааргүй боломжууд нь юуг ч мэдэхгүйгээ бүрэн мэдсэн, 
юунд ч хүлээсгүй тэр нэгнийг л хүлээж байдаг.

Сэтгэлийн тогтуун үед ухамсрын жинхэнэ бүтээлч, өсөлт 
дэвшилттэй дээд төлөв оршдог.

Эртний төвдийн ойлголтоор бол очир хэмээгч нь бүх 
юманд байгаа нуугдмал хүч гэсэн утгатай бөгөөд үүнийг 
ихэнхдээ “хоосон чанар” гэж тэмдэглэдэг.

Бид юм бүхэн өөртөө нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй 
нууц чадавхийг агуулж байдгийг мэдэж байна.

Хүний дотор асар их эрч хүч байдагт итгэх хэрэгтэй.

Та өөрөөс чинь хамааралтай байгаа хүмүүст туслахаас 
татгалзах бүрт та өөртөө болон өөрийнхөө бизнест туслах 
сайн ул мөрийг няцаах муу ул мөрийг оюун санаандаа 
суулгана.

Иймд өгөөмөр байж сур.

Эдгээр ул мөрүүд санхүүгийн бэрхшээлийн шинэ давалгаа 
болж үүсэхэд та улам ч хатуу харамч хандлага гаргах учир 
сөрөг ул мөрийн 3 дахь давалгаа болно.

Эдийн засгийн хямралын үед хэмнэх хандлагын оронд шинээр 
шийдвэрлэх ямар гарц буйг олж харахад анхаарлаа хандуулах нь 
чухал.
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Ул мөрийг оюун ухаанд суулгах 3 зам байдаг. Үйл, үг хэл, 
санаа бодол гэж дээр өгүүлсэн билээ. Энэ 3-с хамгийн 
хүчтэй нь 3 дахь зам бөгөөд санаа бодол-сэдэл хандлага бол 
хамгийн гүн ул мөрөө үлдээдэг байна.

Бодол мэдрэмжийг төрүүлдэг. Мэдрэмж үгээр илэрхдэг. Үг 
үйлдлийг хийлгэдэг, Үйлдэл үр дүнг авчирдаг тул бодол 
хамгаас чухал.

Таны өмнө тулгарсан цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэлэг, 
шагнал урамшуулалыг хангах сан байхгүй гэдэг нь үнэхээр 
үнэн байж болно. Өгөх мөнгө байхгүй учраас та тэдгээрийг 
хааж байгаа нь ч үнэн байж болно. Гэвч амар хялбар 
харамлах бодолгүй байх, бүтээлч чадавхаа алдахгүй байх, 

Хэрэв та оюун ухааны харамч байдлаа таягдан хаяж, 
санхүүгийн ийм хүнд байдалд ч юу хийж чадаж буйгаа 
бусдад нотлон харуулбал та буцаад тэнцвэрт байдалдаа орж 
чадахад шууд нөлөөлөх хүчирхэг ул мөрийг өөрийн болоод 
бусдын оюун санаанд үлдээж чадна.

Мөнгө өөрөө оюун санааны өгөөмөр байдлыг хадгалснаар бий 
болдог юм.

Өгөөмөр байх дадалд суралц.
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Бидний оюун санааны туйлын чухал нэг чанар бол 
дасгалжуулж болдог чанар юм. Жаахан дасгал хийхэд л 
таны оюун ухаан бараг юм бүгдийг сурч чадна. Та оюун 
ухаанаа яаж зөв чиглүүлэх тухай асуудал юм.

Иймд муу зуршлыг шинэ дадлаар солихын тулд өөрийнхөө 
оюун ухааныг дасгалжуулах нь чухал юм.

Асуудал болгоныг боломж болгон эргүүлж болно. Учир нь 
ямар ч асуудал өөрийнхөө талаас асуудал бус юм.

Сэтгэл хямарч, гутрах нь сэтгэлд эсрэг ул мөр үлдээж 
асуудалд бүтээлчээр хандах орон зайг нь эзэлдэг. 
Ингэснээр байдал зөвхөн доройтно. Асуудалд нуугдаж 
байгаа нуугдмал их хүчийг яаж илрүүлэхэд анхаарлаа 
төвлөрүүлбэл таны оюун санаанд зөвхөн сайн ул мөрийг, та 
ирээдүйд зөвхөн амжилтыг харах ул мөрийг суулгана. 
Тиймээс ч юмыг шинэ байдлаар харж сурах нь төгс арга гэж 
хэлж болно. 

Эерэг талаас хандах нь үнэхээр чухал юм.

Хүнд асуудал бол бидэнд хэзээ нэгэн цагт тохиолдож 
байсан хамгийн их боломж. Хэрэв бүх юм хангийн сайн 
яваад байвал хамгийн муу гэж эртний төвдийн мэргэн 
ухаан хэлдэг юм. Яагаад гэвэл хэрэв хэрэв юм дандаа л сайн 
сайхан байгаад байвал ямар учраас бидэнд ийм зүйлс 
тохиолддог вэ гэж бид хэзээ ч  асууж чаддаггүй.
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Маш азтай юм тохиосон хүн “Яагаад заавал би гэж?” 
хэмээн үсээ үгтээн уйлж байхыг та хэзээ ч үзэхгүй. Тиймээс 
юмс үнэхээр яг хаанаас ирдэг юм бэ гэж бодоход хүргэдэг 
зүйл бол бэрхшээлт асуудал, саад тотгор юм.
Тиймээс асуудал бол өөрөө агуу боломж мөн гэж хэлэх нь 
хий дэмий үг биш.

Зовлон гачаал бидний ертөнцийг чухам юу удирддаг вэ 
гэдгийг мэдэхэд түлхдэг, хэрэв биднийг нуугдмал хүч болон 
ул мөрийн хуулийг илрүүлэхэд хөтөлбөл бидэнд тохиолдох 
хамгийн амин зүйл тэр болой.

Төвдийн хийдүүдэд “Үхлийн бясалгал” гэдэг нэртэй нэг 
дасгал байдаг юм. Энгийнээр хэлбэл та өглөө сэрээд 
орондоо нүдээ анин хэвтэж байна гэсэн үг. Тэгээд өөртөө 
“Би өнөө шөнө үхнэ. Үхэхээс өмнө надад үлдсэн хамгийн 
сайн юм юу байна.” гэсэн асуулт тавина.

Үхлийн бясалгалыг тогтмол, нилээд урт удаан хугацаагаар 
хийвэл хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. Маш хурдан гарах үр дүн нь та 
амьдралаа цэгцтэй болгоно.
Ж/нь: эзэмшиж байсан эд юмнуудаа багасгаснаар 
эрчимтэй ажиллахад саад болж байсан зүйлсээс амархан 
сална. Энэ бол бие махбодийн хувьд ч, санаа сэтгэлийн 
хувьд ч шинэ маягийн эрх чөлөө болно.

Хэрэв би үхэх өдрөө үүнийг хийх ёсгүй л юм бол өнөөдөр ч 
үүнийг хийхгүй гэж шийдвэр гарга. Яагаад гэвэл яг өнөөдөр 
ч таны үхэх өдөр байж болно шүү дээ.
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Амьдрал үнэхээр богинохон. Таны ажиллах жилүүд маш 
хязгаарлагдмал, таны эрч хүч, эрүүл мэнд, санаа сэтгэл 
оргил үедээ байх хугацаа тун ч богинохон. Хэрэв та өдөр бүр 
чухал гэж үзсэн зүйлээ л хийдэг бол арай бага цалинтай ч 
гэсэн түүнийгээ сонгосон нь дээр биш гэж үү.

Асуудал болгоныг боломж болгон эргүүлж болно. Учир нь ямарч 
асуудал өөрийнхөө талаас асуудал бус юм.

Хүссэн зүгт саад гарангуут гутарч хямрахын оронд шинэ 
нөхцөл байдалд сэтгэлээ нээж шинэ арга замыг бүтээлчээр 
хайх нь өнгөрсөн үеэ бодон хямарч суухаас хамаагүй үр 
бүтээлтэй арга юм. 

Асуудалд нуугдаж байгаа нуугдмал их хүчийг яаж 
илрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлбэл таны оюун санаанд 
зөвхөн сайн ул мөрийг, та ирээдүйд зөвхөн амжилтыг харах 
ул мөрийг суулгана. Тиймээс ч юмсыг ийм байдлаар харж 
сурах нь төгс арга гэж хэлж болно.

Асуудал болгоноос таны авч болох туйлийн боломж бол бүх 
юманд байгаа нуугдмал хүч болох тэдгээрийн хоосон 
чанарыг олж харах юм.
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Дипак Чопра

Дипак Чопра бол Энэтхэгийн гүн 
ухаанч, эмч, сэтгэл судлаач, оюун 
санааны багш
Түүнийг бичсэн “Амжилтанд хүрэх 
о ю у н  с а н а а н ы  7  х у у л ь ”  н о м 
амжилтанд хүрэхэд материаллаг тал 
бус оюунлаг талаасаа хүрэхийн 
чухалыг ойлгоход тусалсан юм. 

“7 spiritual law of success by Deepak Chopra.
1) Law of Potentiality: take time to be silent, to just be.
2) Law of giving, bring you encounter a gift: compliment or 

flower
Law of karma.

Амжилтанд хүрэх оюун санааны 7 хууль:
Бүрэн чадамжийн хууль: өөртөө цаг гаргаж чимээгүй байж сурах
Өгөхийн хууль: Хүнд өгч сур. Цэцэг эсвэл магтаалын үг бусдад 
хэл.

“Thoughts are things. Every thought has a consequence. No 
thought lives in your brain rent-free. Each thought is a pebble 
dropped into the pond of your life-ripples are real. The more 
intense the thought, the more powerful the outcome. Angry 
thought gets picked up like a radio wave. People can sense it. The 
whole energy system surrounding you is inflected. Weed out such 
thought. (1 min Mill )
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“Бодол бол үр дагаврыг авчирдаг. Хүчтэй, эрчтэй бодол маш 
их орлогын авчирдаг бол ууртай бодол яг л радионы 
долгионтой адил бусад бүх хүмүүст мэдрэгддэг.  

My advice to young entrepreneurs is to learn to temper your 
optimism w/ heavy doses of reality. 

Залуу бизнес эрхлэгчдад зориулж хэлэхэд юманд эерэг 
сэтгэлээр хандаж юмсыг бодитоор хар

Courage is a spiritual power we all possess. Courage is not the 
absence of fear. Courage is the ability to act effectively, in spite of 
fear.

Зориг бол бидэнд байгаа оюун санааны хүч: Зориг бол 
айдасны хоосон чанар биш. Зориг бол айдсыг үл хайхран үр 
ашигтай үйлдэх чадвар юм
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УНШСАН НОМНООСОО УХААРЛЫГ ОЛСОН ҮГС
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Төгсгөл: 
Өөрийн уншсан гол гол номнуудаас өөрт туссан 
санаануудаа орууллаа. Уншигч та өөрийн уншсан 
номноосоо ухаарлыг олсон үгсээ ийм байдлаар тэмдэглэж 
үлдээж, үргэлж уншиж байвал эргээд таны амьдралд 
тусгалаа олно гэдэгт итгэж байна.

Уншсан номнуудаасаа 
Ухаарлын үгсийг тэмдэглэн үлдээсэн

П. Гандолгор
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