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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү материалыг 
зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн болон бүтнээр нь дахин 
хэвлэх, хайлтын системд байршуулах, цахим, механик, 
фото зэрэг ямар ч хэлбэрээр хувилж олшруулах, 
тараан түгээхийг хатуу хориглоно. 

Цахим хаяг:  sender@monicabatsukh.com 
   monica@monicabatsukh.com 

Утас:   99156053 
   77156053 

Monica Batsukh 
Амьдралын Дасгалжуулагч 
Дасгалжуулалтын Академи 
www.monicabatsukh.com 



 

БАЯЛГИЙН ДИНАМИКТ 
ТАВТАЙ МОРИЛ!  

 

Б
аялгийн Динамик бол хувь хүний зан чанар 
төлөвийг тодорхойлдог тестний төрөлд ордог 
бөгөөд дэлхийд 1 сая гаруй Энтрепренёруудын 
бизнесийн амжилтын нууц болж хэрэглэгдсээр 

жилээс жилд улам өргөн хэрэглэгдэж байна. Бизнесийн 
байгууллага дотоод ажлын бүтээлч уур амьсгал, энерги 
эрч хүчийн хамгийн үр өгөөжтэй хэв маягийг 
бүрдүүлэх хэрэгсэл болж байна.  

Энэхүү материал Дэмжигч профайл бүхий зан 
чанарын төлөвийн бүхий хүнийг бизнесийн зах зээлд 
амжилтынхаа байр суурийг тавих , одоогийн 
амжилтынхаа ард тулгуур хүч болсоор ирсэн авъяас 
чадвар төрөлхийн зан чанараа таньж тодорхойлохоос 
гадна , цаашид өөрийн энэ чадвараа хэрхэн 
амжилтынхаа гол түлхүүр хэрэгсэл болгож, тэрбумыг 
бүтээх аяндаа ашиглахад гарын авлага болгон 
бэлтгэлээ.  

Та өнөөдөр амжилт баялаг бүтээхдээ ямар түвшинд 
явж байсан ч хамаагүй, таныг дараагийн түвшиндээ 
хүрэхэд тус нэмэр болоход таны Баялгийн 
Динамикийн тест хийхэд зөвлөгөө өгч буй Flow 



Consultant-аасаа нэмэлт мэдээлэл хувийн зөвлөгөө 
авах замаар энэхүү гарын авлагыг ашиглана уу.  

Дасгалжуулалтын Академийн үүсгэн байгуулагч 
Monica Batsukh нь Entrepreneur Institute-ийн 
Ulaanbaatar City Circle Leader бөгөөд Глобал 
Энтрепренёр хөдөлгөөнийг Ulaanbaatar Entrepreneur 
Social  эвэнтийг явуулж Монголчууддаа зориулсан Flow 
Consultant мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтаараа олон 
олон бизнес эрхлэгч , стартап энтрепренёр 
залуучууддаа хөгжүүлэх онлайн дасгалжуулалтын 
хөтөлбөр, сургалтууд, бие даан суралцах бизнесийн 
аргачлал стратеги, бизнесээ өргөжүүлэх хэрэгсэл, 
бизнесийн өдөр тутмын үйл ажилагаанд хэрэглэгддэг 
чухал гарын авлага материалуудыг бэлтгэн хүргэдэг 
билээ. Илүү мэдээллийг www.monicabatsukh.com 
сайтнаас авна уу. 

Энэ материал анализ нь зөвхөн танд зориулсан 
бөгөөд, үүгээрээ дамжуулж та хувь хүний, гэр бүлийн, 
бизнесийн амжилтынхаа хэв маягийн стратегийг 
тодорхойлох боломжтой. 

"Õ¯Í Á¯ÕÝÍ ÃÎÖ ÓÕÀÀÍÒÀÉ. 
ÒÀ ÇÀÃÀÑÛÃ ÌÎÄÎÍÄ ÀÂÈÐÀÕ 
ÀÂÚßÀÑÀÀÐ ÍÜ Ø¯¯ÌÆËÝÝÄ 

ÁÀÉÂÀË ÇÀÃÀÑ ªªÐÈÉÃªª 
ÍÀÑÀÍ ÒÓÐØÄÀÀ ÒÝÍÝÃ ÞÌ 

ÁÀÉÍÀ ÃÝÆ  
ÈÒÃÝÕ ÁÎËÍÎ."  

- ÀËÁÅÐÒ ÝÉÍØÒÝÉÍ 



Энэ материалд Баялгийн Динамикийн профайлын 
тестний онцлог, давуу болон сул талыг хөндөж, хэрхэн 
өөрийн давуу талыг ашиглах аргыг гаргаж өгөхөөс 
гадна, хамгийн чухал нь хэрхэн өөрийн тань профайл 
таныг уналтанд оруулах аюултайг сэрэмжлүүлэх болно. 
Ингэснээр таны хувь хүний онцлог эрч хүч энергийн 
өсөлтийг та хяналтандаа авч, үүгээрээ хамгийн хүссэн 
үр дүнгээ бүтээж амьдралын бүх л салбар дээрээ 
амжилт гаргах боломжийг та нээх болно. Таны 
энергийн хамгийн хүчтэй урсгалыг бий болгох 
аргачлалыг та суралцах учиртай.  

Баялгийн Динамик зөвхөн таны онцлог профайлын 
энергийг тодорхойлохоос гадна, бусад хүмүүсийн 
энергийн урсгалтай хэрхэн холбогдож хамтын 
ажиллагаа, баялгийн сүлжээ орон зайг бүрдүүлэхэд 
туслах зорилготой. Үүний ачаар та эргэн тойрондоо 
байгаа хүмүүсийн төрөлхийн явъяас чадварыг таньж, 
тэдэнтэй илүү ихээр таатай харилцаа өрнүүлэх замаар 
бүтээлч орон зайгаа өрнүүлнэ гэдэгт бид найдаж 
байна. Бусдын шилдэг авъяас чадварыг таних нь танд 
болоод таны өөрийн бүтээлч үнэ цэнэ бүхий амьдралд 
асар чухал хувь нэмэр оруулах нь дамжиггүй.  

Баялгийн Динамикийн энэ материалд нийтлэг 
дүгнэлтүүдийг багцалж лидерүүд, багуудын хоорондох 
харилцан итгэл болон энергийн урсгалыг өргөжүүлэн 
х ө г ж ү ү л э х з о р и л г о т о й г о о р б э л т г э г д л э э . 
Энтрепренёрууд өөрийн баг бүрдүүлэх, багийн 
гишүүдийн төрөлх авъяас чадвар , хамтын 
ажиллагааны багийн энергийн бүтээлч урсгалыг 
бүрдүүлэхэд зориулагдан ашиглагдсаар буй гарын 
авлага. 



Мөн түүнчлэн Баялгийн Динамикийн чухал зорилго 
нь  хувь хүний хөгжил, мэргэжил карьер, бизнесийн 
талбар аргачлалаа сонгоход чиглэл олгох, зорьсон 
зорилгодоо хүрэхэд хувь хүний энергийн урсгалыг 
алсын хараа бодлоготой, түүндээ тохирсон өөр өөр 
түвшинд өсөн хөгжихөд гарын авлага болон цаашид 
хөгжих хэтийн зорилго төлөвлөгөөтэйгөө уялдуулан 
ашиглаж болохуйц стратеги болгож хөгжүүлсэн.  

Энэ зааварчилгаа нь таныг хэрхэн байгалиас 
заяасан төрөлх авъяас чадвар энерги эрч хүч 
ундардаг хэв маягаа танин авч, үүнийхээ дагуу үнэ 
цэнэ бүтээж, хүмүүстэй харилцаж, бизнес эдийн 
засгийн үр өгөөжтэй солилцоогоо хөгжүүлэх талаар 
суралцаж болно. Та өөрийнхөө байгалиас заяасан эрч 
хүчийг сэргээгээд зогсохгүй, байгууллага, баг хамт 
олон дотор хэрхэн өөрийн чадварыг зөв ашиглах, үр 
өгөөжөө гаргахад тань тусална.  

Хамгийн чухал нь та өөрийн манлайлах чадвараа 
гүн гүнзгийн түвшинд ухамсарлан өсгөөд зогсохгүй, 
баг хамт олон, хамтран ажиллагч, үйлчлүүлэгчтэйгээ 
харилцах нөлөөлөл аргачлалаа өсгөх маш өндөр 
потенциалыг бүтээх болно.  

Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна. 

Monica Batsukh, 
Амьдралын Дасгалжуулагч  
Founder & CEO Дасгалжуулалтын Академи 
www.monicabatsukh.com 



 

1. 
БАЯЛГИЙН 
ДИНАМИКИЙН ХҮЧ 

  

Б
изнесийн гараагаа эхлэнэ гэдэг сонирхолтой, 
урамтай, ашигтай л байх ёстой. Гэтэл яг 
үнэндээ энэ нь тийм ч амар юм биш. Маш олон 
тулгамдсан асуудал , шавхагдашгүй их 

зөрчилдөөн дунд л хөвөрч буй мэт санагдах нь бий. 
Баялгийн Динамик бол бизнесийн тодорхой стратеги 
чиглэл авч, практик хэрэглэгдэж чадахуйц цөөхөн 
хүчтэй аргачлалуудын нэг. Баялгийн Динамикийг 
ашиглахдаа доор хэдэн үр өгөөжийг өөртөө бий 
болгож аваарай.  

ЭНЕРГИЙН УРСГАЛАА ОЛЖ, ЦАГАА ХЭМНЭХ 
НЬ 

Та өөрийн профайл авъяас чадвараа нээснээр та, 
өөрийн дуртай бизнесээ амжилттай хийх эх суурь 
тавигдана, хамгийн сайн чаддаг юмандаа тулгуурлаж 
бизнесийн үйл ажиллагааны дотоод ажлын 
хуваарилалт цагаа зориулж, өөрийн авъяас чадварт 



тохирсон зүйлдээ цагийн хөрөнгө оруулалт хийх 
оновчтой чиглэлийг олох гарцыг нээж өгнө. Үүнийг 
мэдсэнээр та юунаас татгалзах нь зүйтэй, ямар 
төрлийн үйл ажиллагааг бусдад даатгаж хэрэгжүүлэх 
замаар хийх нь зүйтэй гэдгээ мэдэж эхэлнэ. Ингэснээр 
таны сэтгэл ханамж болоод гаргахыг хүссэн ажлын үр 
өгөөж нэмэгдэхийн сацуу, таны стресс, бухимдал 
буурах олон давуу талтай. Энэ бол энергийн эерэг 
урсгалдаа орсон хүмүүст тохиолддог нийтлэг шинж 
чанарууд.  

ТӨРӨЛХИЙН ЗАМАА ТОДРУУЛАХ НЬ 

Таны профайл таныг нэг хайрцганд оруулж 
хязгаарлаж байгаа юм биш, харин ч таныг тодорхой 
арга замаар амжилтанд хүрэхэд хэрэглэгдэх 
тоглолтийн дүрэм стратегиа хөгжүүлж буй хэрэг. 
Төрөлхийн авъяасандаа тохирсон арга замаа олоход 
таны өмнө үлгэр жишээ болохуйц роль моделиуд 
тодорхой харагдахаас гадна, ямар зөвлөгөөг сонсох, 
ямар зөвлөгөөнөөс татгалзах ёстойгоо ялгаж салгахад 
тусална.  

ЧАДВАРЛАГ БАГАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ 

8 профайл тус бүртээ багийг өөр өөр арга замаар 
манлайлж удирдан залдаг. Өндөр чадварлаг баг хамт 
олонтой байна гэдэг нь бизнес энтерпрайзын 
томоохон амжилтын тулгуур хөдөлгөх хүч. Багаа зөв 
босгох, зөв хүмүүсээр хүрээлүүлж, зөв ажлын байранд 
нь байрлуулахаас авахуулаад Баялгийн Динамик 



таныг өөрийгөө мэдээд зогсохгүй, өрөөл бусдыг таньж 
тэдэнтэй хамтран ажиллах бололцоогоо өргөжүүлж 
буй юм. Та багийн хамт олон, ажилчдынхаа чадварыг 
тодорхойлохыг хүсвэл нэмэлт Талент Динамикийн 
тестийг ашиглахад илүүдэхгүй. 

БАЙГУУЛЛАГЫНХАА САНХҮҮГИЙН 
АМЖИЛТЫГ ХУРДАСГАХ НЬ 

Баялгийн Динамикийн гол цөмд нь Мөнгөний 
Сэтгэлгээний код тэнцэтгэл оршдог. Үүнийг бид үнэ 
цэнэ болон солилцоогоор дамжиж энергийн урсгал 
багийн гишүүдийн хооронд хэрхэн ажил хэргийн 
өрнөл болж өсөхийг тайлбарласан. Та хэрхэн үнэ 
цэнээ бүтээж, солилцоо өрнүүлэхээ нэг сайн ойлгоод 
авсан тохиолдолд, үүгээрээ дамжуулаад таны мөнгө 
санхүү эдийн засгийн ашиг орлоготой нөхцөл байдлаа 
бий болгож, ахиухан тооны өргөн хэмжээний 
солилцоогоо хэрхэн өсгөж хөгжүүлж болох талаар 
ажиллах боломжтой бөгөөд, энэ нь цаашдаа танай 
бизнес, байгууллагын санхүүгийн амжилт руу бүрэн 
чиглүүлэх боломжтой.  

ЖИНХЭНЭ ПОТЕНЦИАЛДАА ХҮРЧ ЧАДАХ НЬ  

Та өөрийн одоогийн байдалдаа потенциалынхаа 
цар хүрээг хэр зэрэг ашиглаж чадаж байна гэж бодож 
байна? Бидний ихэнх нь жинхэнэ потенциалынхаа 
маш багахан хэсгийг л өдөр тутмынхаа ажил бизнест 
нэвтрүүлж чаддаг. Баялгийн Динамикийн гаргаж буй 
системийн бүхэл бүтэн агуулгыг ашиглах хэмжээгээрээ 
та өөрийн жинхэнэ потенциалаа хэрхэн ашиглаж, 



үүгээрээ өөрийн сэтгэлгээ, ажил бүтээлийнхээ жинхэнэ 
ид шидийг гаргахад шууд нөлөөлөх боломжтой. Та 
бидний өсөж хүн болж төрсний гавъяаг үүгээр 
илэрхийлж гаргахад гайхалтай том боломжууд 
нээгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна.  

Таныг Баялгийн Динамик тестээ хийгээд ирэхээр та 
өнөөгийн нөхцөл байдалд тохирсон Баялгийн 9 
түвшингийн хаана байрлаж байгаагаа мэдэхээс гадна, 
хэрхэн ямар аргачлалаар өсөх нь арай хялбар дөт зам 
болохыг илрүүлэхэд нэмэр болно. Эдгээр зааварчилгаа 
тестийн системийг ашигласнаар та богино хугацаанд 
дөт замаар хялбаршуулсан энгийн аргачлалаар 
амжилтынхаа цар хүрээг арвижуулах боломжтой нь 
дамжиггүй.  



 

2. 
БАЯЛГИЙН ТОМЪЁОЛОЛ 

 

“ÓÓË ØÈÃ ÕªÄªËÃªªÍÃ¯É, 
ÓÐÑÃÀË ØÈÃ ÄªËÃªªÍ ÁÀÉ.” 

БАЯЛГИЙН ПАРАДОКС 

З
арим хүмүүс ямар ч их мөнгөтэй байсан ч 
хамаагүй яагаад ч юм , мөнгө гарт нь 
тогтдоггүйг та анзаарч байсан уу? Гэтэл зарим 
баян хүмүүст юу ч тохиолдсон хамаагүй 

удахгүй л нөгөө мөнгө нь буцаад тэр хүнд ороод ирдэг. 
Үүнийг бид Баялгийн Парадокс гэдэг ойлголтоор 
тайлбарлая.  

“Мөнгөтэй болох тусмаа мөнгөө алдах боломж тань 
ихэсдэг.”  

Жинхэнэ баялаг байхгүй бол, тань руу ирсэн мөнгө 
алга болох магадлалтай. Тэгвэл баялгийг бид яаж 
тодорхойлох нь зүйтэй вэ? 



“Баялаг бол хэр их мөнгө танд байгаадаа биш юм. 
Баялаг гэдэг нь хэрэв та бүх мөнгөө алдсан ч ард нь 
юутай үлдэж байгааг хэлдэг.” 

УРСГАЛ ГОЛ БҮТЭЭХ НЬ 

Рожер Жэймс Хамилтон, Баялаг Бүтээгчдийг хэрхэн 
голын эхийг бүтээх биш, голын эхэнд урсаж байгаа 
урсгалтай харилцан хөдөлгөөнд тухай ярьдаг. 
“Өнөөдөр бидний эдийн засгийн ертөнцөд 3 сая 
тэрбум доллар өдөр бүр эргэлдэж байдаг, та мөнгө 
хийх шаардлага байхгүй, харин мөнгийг чиглүүлж л 
чадна.“ хэмээн Рожер хэлдэг.  

“Баялаг бол мөнгө хийх талаар асуудал биш. Зөвхөн 
маш сайн сантехникч, мөнгөний урсгалыг барьж 
чаддаг байх асуудал.”  

Бид бүгд байгалиас заяасан хэв маягаараа урсгал 
голыг бүтээдэг, үүнийг ашиглаж Баялгийн Динамикийн 
дөрвөлжин биежсэн юм. Баялгийн тэнцэтгэлийг үүгээр 
дамжуулж ойлгоход маш хялбар.  

МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ КОД 

Баялгийг урсгадаг гол гэж байдаг бол үүнийгээ бид 
Мөнгөний Сэтгэлгээний Код гэж нэрлээд доорх 
томъёололоор тодоройлж илэрхийлдэг.  

БАЯЛАГ = ҮНЭ ЦЭНЭ Х 
СОЛИЛЦОО 



Ус урсгахдаа өндрөөс эхээ аваад нам газар руу 
уруудаж урсдаг. Мөнгө үргэлж өндөр үнэ цэнээсээ 
эхлээд бага үнэ цэнэ рүүгээ урсдаг. Үнэ цэнийг нь 
таньж үнэлж цэгнэсэн хүн хэн боловч төлбөр төлж ав.  
Мөнгийг үнэлсэн хүн үнэ цэнийг өгч солилцдог. 
Солилцоо нь мөнгөний урсгалын хурдыг илэрхийлж 
байна. Үнэ цэнэ өндөртэй байх тусам, голын гүн 
гүнзгий байна л гэсэн үг. Голын гүн их өндөр байхаас 
шалтгаалж хэр их хэмжээний ус буюу үнэ цэнэ их 
байна гэсэн үг. 

Солилцоо гэдэг бол голын өргөн юм, богино 
хугацаанд ихээрээ урсах боломжтой. Хэрэв та 100 
000₮-өөр програмаа үнэлдэг байлаа гэж бодъё. 
Программаа шинэчилж сайжруулаад үнэ цэнийг нь 2 
дахин өсгөөд 1 бүрийн борлуулалтыг 200 000₮-өөр 
үнэлж болно эсвэл 2 хүнд хуучин үнээрээ зарлаа гэхэд 
200 000₮-ийг олох боломж бий. Ихэнх баялгийг 
б ү т э э г ч и д ө ө р с д и й н ү н э ц э н э э х э р х э н 
солилцоотойгоор дамжуулж өсгөж үржүүлэхээ сайн 
ойлгодог. 

ҮНЭ ЦЭНЭ БА СОЛИЛЦООНЫ ЭСРЭГҮҮД 

Маш цөөхөн хүн энэ талаар мэддэг, энийг ярьж 
хэлдэг. Үнэ цэнэ, солилцоо тус бүрдээ 2 өөр төрөл 
байдаг агаад тэдгээр нь хоорондоо эсрэг зүгүүдэд  өөр 
аргачлалуудаар бүтээгддэг.  

Intuitive буюу зөн совингоороо сэтгэдэг хүмүүс үнэ 
цэнийг бүтээхдээ шинэ юм бүтээж инновацаар 
дамжуулж үнэ цэнээ илэрхийлэх авъяастай бол, 
Sensory буюу мэдрэмжээрээ сэтгэдэг хүмүүс цаг үеийн 



байдалд тааруулж одоогийн зах зээлээ ойлгож мэдэрч, 
арилжаан дахь үнэ цэнийг бүтээдэгээрээ гайхалтай. 

Гадагшаа төвтэй (Extraverts) үнэ цэнээр дамжуулж 
аливааг томруулж илүү цогц цорын ганц байгаагаар 
нь бусдыг татаж уриалан дуудаж солилцоог бий 
болгож чаддаг бол, дотогшоо төвтэй буюу Introvert 
хүмүүс үнэ цэнийг маш энгийн хялбар болгож, 
олшруулсанаар солилцоог өргөжүүлж, улам олон сая 
мянга зуугаар нь өсгөж чадахуйц түвшинд нь 
сайжруулж чаддагаараа увидастай.  

Эдгээр 4 тал бүгд Баялгийн Динамикийн 
дөрвөлжингийн 4 талстуудыг бүрдүүлдэг.  

 



 

3. 
БАЯЛГИЙН ДИНАМИК 
ПРОФАЙЛ ДӨРВӨЛЖИН 

 

“ÁÀßËÃÈÉÍ ÄÈÍÀÌÈÊÈÉÍ 
ÄªÐÂªËÆÈÍÃÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ 

ÞÓ ÂÝ?” 

Б
аялгийн Динамикийн дөрвөлжин маань 8 өөр 
төрлийн авъяас чадвартай хүмүүсийнхээ 
профайлын хоорондоо харилцаа холбоо 
уялдааг харуулж байгаа. 8 талсттай уул гээд 

төсөөлчихвөл, 8 талуудын хооронд нь холбосон 8 өөр 
төрлийн энергийн гол болон нэгдэж урсдаг. Бид бүгд 
өөр өөрийн гэсэн энергийн урсгалтай, энэ нь бидний 
мөрөөдлөөр дамжуулан өдөр тутмын бодит 
амьдралын нэг хэсэг болон амилдаг.  

Дөрвөлжин 2 эсрэг тэсрэг зүйлс бидний боддог арга, 
бидний үйлдэл хийдэг аргуудыг үзүүлдэг. Бидний 
зарим нь “дээгүүр тэнгэрийн юм яриад” гэж 
хэлүүлэнгээ хүмүүсийн төсөөлөхөд ч бэрх инновацилаг 





шинэ санаагаараа үнэ цэнэ бүтээдэг. Үүнийгээ бид 
Дайнамо энерги гэж нэрлээд тэд дөрвөлжингийн дээд 
хэсэгт байрладаг. Бидний зарим нь “доогуур газар чих 
тавьж сонсоод” гэж хэлүүлэнгээ, яг одоо болж байгаа 
цаг үедээ тохирсон явдалуудыг сонсож мэдрэх замаар 
үнэ цэнийг бүтээдэг. Түүнийг Темпо энерги гэж нэрлээд 
дөрвөлжингийнхөө доод хэсэгт байрлуулдаг.  

Бидний зарим нь хүмүүстэй харилцаж ажил үйлдэл 
хийдэг, гадагшаа төвтэй. Тэдний төрөлхийн авъяас 
бол бусдыг татаж томруулах замаар солилцоо бий 
болгох увидастай. Бидний зарим нь тоо баримтаар 
дамжуулж үйлдэл хийдэг, дотогшоо чиглэсэн дотогшоо 
төвтэй үйлдэл хийдэг. Тэдний байгалиас заяасан 
авъяас нь олшруулах арга замаар солилцоог 
арвижуулдаг.   

8 төрлийн авъяасын динамикууд маань 
дөрвөлжингийнхөө өөр өөр өнцөгт байрших агаад тус 
бүртээ өөр өөрийн гэсэн байгалиас заяасан балансаа 
хадгалж, яаж боддог, яаж үйлдэл хийдгээрээ ялгардаг. 
Та хүн бүхэн өөр өөрийн гэсэн профайлтай бөгөөд, 
тэдгээр профайлууд тус тусдаа өөр өөрийн энергийн 
аргачлалаар амжилтанд хүрдэг. 4 өөр энергийн хэв 
маяг маань бас л өөр өөрийн гэсэн байгалийн 
зохицолдолгоо бүхий хавар, зун, намар, өвлийн 
улиралын шинж чанарыг агуулдагаараа онцлог.  



 

4.  
SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ 

 
ШИЛДЭГ БАГИЙН УДИРДАГЧ 

ÄÝÌÆÈÃ× ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Хүмүүсийн харилцаан дээр төвлөрдөг, 
өөртөө итгэх итгэлийг бий болгож, бусдыг удирдах, баг 
бүрдүүлэх сонирхолтой, шинэ хүмүүстэй уулзах хүсэл 
сонирхолтой, баг хамт олондоо үнэнч 

Сул тал: Тооцоо, бодох нарийн ширийн бичиг 
цаасны ажилд тэвчээр багатай, ганцаараа байхаараа 
тавьтаргүй, маш амархан анхаарал сарнидаг, ярих 

SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ

БАЯЛГИЙН 
ДАВТАМЖ

ҮЙЛДЛИЙН 
ДИНАМИК

БОДЛЫН ДИНАМИК

БЛЭЙЗ ГАДАГШАА ТӨВТЭЙ
ЗӨН СОВИН / 

ДОТООД МЭДРЭМЖ



дуртай, чиглэлээ байсхийгээд л өөрчилдөг, байнга 
сонирхолтой юм хөөцөлддөг хэрэгцээтэй. 

Амжилтууд:  Багийн ажилд дуртай, хүний сайн 
сайхныг харж гаргаж ирэхдээ дуртай. Тодорхой 
зорилго чиглэл, үр дүн гаргахаа мэдсэн үедээ нүд нь 
гялалзаж сэтгэл нь сэргэдэг. Багийн бүх гишүүдтэйгээ 
тулж ажиллахад цаг гаргаж тэвчээртэй ажиллаж, 
тэдэндээ үнэнчээр дотно харилцаж чаддаг. Бүтээлч 
орон зай нь өгөгдсөн бол өөрийн хувь нэмрийг 
оруулж, арыг дааж чаддаг. 

Уналтууд: Ганцаараа бусдаас тусдаа ажиллаад, 
ганцаараа шийдэл гаргах шаардлагатай үедээ 
уналтанд ордог. Хангалттай зөв чиглэл өгөөгүй  эсвэл 
багаасаа холдсон тохиолдолдоо өөртөө эргэлзэж 
сэтгэлээр унадаг. Сонирхолтой адал явдал, амжилт 
байхгүй үедээ тэд өөрсдийн энерги эрч хүчээ алдаж 
эхэлдэг.  

Баг доторх  шилдэг дүр: Бусадтай ойр дотно 
харилцаа бүрдүүлэх, багийг зохион байгуулах, 
мотивацжуулах, харилцах, хүмүүс дээр тулгуурласан 
лидершип , харилцаа болон багийн ажлаараа 
дамжуулж суралцах, ганцаарчилсан ярилцлагууд 
өрнүүлж суралцах.  

Баг доторх муу дүр: Санхүүгийн менежментийн 
үүрэг роль, шинэ санаа бий болгох, шинээр юм 
санаачилж эхлүүлэх эсвэл юмыг дуусгаж төгсгөл хийх, 
нарийн тооцоон дээр тулгуурлаж шийдэл гаргах, ном 



баримтнаас суралцах, тоо баримтаар дамжуулж 
харилцаа өрнүүлэх. 

Амьдралын шилдэг дүр: Манлайлал, маркетинг, 
харилцааны менежмент, маркетинг, борлуулалт, баг 
бүрдүүлэх, мотивац, Бүтээгчид болон Оддын арын 
багийг бүрдүүлж хамтран ажиллах 

Амьдралын муу дүр: Санхүүгийн нарийн тооцоо 
анализ, судалгаа нягтлан тооцоо, админ хийх,  
инноваци хийх, бүтээгдэхүүн хөгжүүлж боловсруулах, 
дата хөгжүүлэлт боловсруулалт хийх 

Үлгэр жишээ авах Дэмжигчид: Жак Уэлч (GE), Майкл 
Айснер (Disney), Стев Кэйс (AOL Time Warner), Стиев 
Баллмер (Microsoft), Мег Уитман (Ebay), Луиз Герстнер 
(IBM), Ли Иакокка (Chrysler), Тони Блэйр (Английн 
ерөнхий сайд байсан)  



ҮНДСЭН ПРОФАЙЛЫН 
ТОДОРХОЙЛОЛТ 
ТОВЧ ДҮГНЭЛТ 

Дэмжигчид бол хамгийн шилдэг удирдагчид, гэхдээ 
тэднийг төлөвлөгөөгөө гаргаад хийнэ гэж бүү найд. 
Төлөвлөгөөг тэдний хамтаар хийгээд, зорилгоо 
хамтдаа тодруулаад, тэгээд тэднийг энэ зорилгодоо 
багаа удирдаж энэ төлөвлөгөөниий хэрэгжүүлэлт 
дээрээ ажиллах гараагаа хийхэд нь бэлэн болгоод өг. 
Тэднийг өөрийн гэсэн арга барил хэв маяг стилээ олж 
авах эрх мэдэл, дэс дарааллаа олоход нь зай тавиад өг. 
Үргэлж тэдний зугаатай сонирхолтой аргаар 
амжилтуудаа тэмдэглэхэд нь зөв орон зай бий болго.  

Одод завгүй гялалзах зуурт, Дэмжигчид завгүй бусад 
руу гэрлээ тусгадаг. Дэмжигчид хамгийн хүчтэй 
лидерүүд, учир нь тэд өөрсдийн үнэ цэнийг бусдад 
урам зориг өгч, мотивацжуулснаар үйлдэл хийлгэж 
хувиргаж чаддагаараа алдартай. Жэк Уэлчийн 
хэлсэнээр “Мэдээлэл өнөөдөр маш хурдан тархаж 
байна, бүх хүнд CEO-гийн дайны мэдээллийг авахад 
хялбархан. Тэгэхээр CEO-нүүдийн хийж чадах ганцхан 
зүйл юу вэ гэвэл ердөө л хүмүүсийнхээ энергийг өсгөж, 
энэ мэдээллүүдийг үйлдэл болгож хэрэгжүүлэхэд л 
үүрэг ролио сайн гүйцэтгэх нь чухал.”  

Дэмжигчид багийг энергижүүлж, тэдэнд амжилтанд 
хүрэхэд нь өөртөө итгэх итгэл өгөх тал дээрээ 
Мастерууд. Жэк Уэлч үүн дээр, “Хүнд өөртөө итгэх итгэл 
хайрлана гэдэг бол таны хийж чадах хамгийн чухал 



ажил. Учир нь тэрний хүчээр тэд бүгд үйлдэл хийж 
чаддаг.” Дэмжигчид бол төлөвлөгөөг үйлдэл болгож 
хэрэгжүүлэхэд цавуу шиг хүчтэй наалдаж өгдөг хүмүүс.  

Амжилттай яваа Дэмжигчид амьдрал дээр зөв 
хүнтэй хамтран ажиллаж, зөв байгууллагад орж, урт 
хугацаагаараа багийн ажиллагааг байгууллагын үнэнч 
үнэ цэнэтэй хэсэг болгон хувиргах чадалтай. Стев 
Баллмер Майкрософтод орж Билл Гэйтсийг чөлөөтэй 
шинэ инновациа бүтээж боловсруулах орон зай өгч, 
түүгээрээ өөрийн үнэ цэнээ 13 тэрбум үнэ цэнэ бүтээх 
хүртэл өсгөх томоохон боломжийг өөртөө нээсэн. 
Тэмдэглүүштэй түвшингийн амжилтанд хүрсэн 
Дэмжигчид Жэк Уэлч, Майкл Айснерр, Стев Кэйс, Мег 
Уитман гээд олон бий.  

ТӨРӨЛХИЙН МАНЛАЙЛАГЧ 

Дэмжигчид гадагшаа төвтэй, үнэнч, гайхалтай 
танил тал сүлжээ сайтай хүмүүс. Тэдний үнэ цэнэ нь 
тухайн момент цаг үедээ шууд л гарч ирдэг, харилцаа 
холбоо, өөдрөг үзлээрээ тэд хүссэн орчноо бүрдүүлдэг. 
Ганцаараа болсон үедээ тэд шийдвэр гаргаж чадахгүй, 
төөрч будилж эхэлдэг бөгөөд, мод байхгүй болсон гал 
шиг л унтардаг. Багаа бүрдүүлээд ажиллах боломж нь 
олдоод, баг нь ямар ч өрсөлдөгчдийн багаас илүү хүч 
чадал олж , илүү ухаалгаар ажиллаж , илүү 
чадвартайгаар ажиллаж чаддаг.  

Мег Уитман бичил багийг бүрдүүлж, тэдний 
чадварыг өсгөж, нэр хүндийг өндөрсгөж чаддагаараа 
алдартай. Бүтээлч орон зайд ороод ирэхээрээ тэд 
цэцэглэдэг, шинэ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 



амьдруулах шатахуун тос нэмэхтэй л нэгэн адил, 
ахиухан мод байх тусам, ахиухан гал асна л гэсэн үг. 
Бүтээгдэхүүн нь сайн  үнэ цэнэтэй хүчтэй байх тусмаа, 
тэдний маркетинг, лидершип манлайлал улам хүчтэй 
гялалздаг. Инновациар дамжуулан Дэмжигчид улам л 
завгүйгээр толгой өөдрөг алхдаг.  



БИ БИШ, БАГ ХАМТ ОЛНЫ 
ХҮЧ 

Дайнамо давтамжтай Механикууд, Бүтээгчид, Одод 
үнэ цэнээ бүтээх гээд завгүй явахдаа түүнээсээ 
өөрсдийн хийсэн бүтээсэн ажилдаа оноо урамшуулалт 
авахдаа огт ичихгүйгээр хүртэх зуурт, Дэмжигчид 
өөрсдийн үүрэг ролийн маш том түлхүүрийг мотивац 
өгч, дэмжиж, багийг магтдаг хамгийн хүчтэй хүн нь 
болж ажилладаг. Үүний эсрэгээрээ тохиолдол үнэн 
байх үе ч бас бий. Хэрэв баг нь хангалттай хүндэтгэл 
авч чадахгүй бол Дэмжигчид хамгийн түрүүнд амаа 
нээдэг.  

Амжилттай яваа Дэмжигчид эхлээд “хэн”-тэй 
ажиллах вэ гэдэг асуултыг “юу” хийхээ олохоосоо өмнө 
чухалчилж боддог. Тэд завгүй төвлөрсөн үедээ, “юу” 
эсвэл “яагаад” гэдэг асуултыг өөртөө зориулж тавиагүй 
үедээ удахгүй өөрсдийн арга замаа гээдэг. Хүмүүс 
хооронд хүчтэй харилцаа өрнүүлдэг чадвартайгаараа, 
Дэмжигчид гадагшаа гараад хүмүүстэй уулзахыг, 
системээ бүтээхээс илүү чухалчилж үздэг, тиймээс ч 
тэдэнд үнэ цэнэ бүтээх нь ч амархан, үнэ цэнээ алдахад 
ч амархан. Ийм шалтгаанаар Дэмжигчид төслийн 
эхлэлээс нь авахуулаад төгсгөл хүртэл нь цавуу шиг 
бүх юмыг төлөвлөгөөтэй нь нааж өгөхдөө шилдэг үр 
дүн гаргаж чадна. Одод гараа дүрэхгүйгээр бишрэм 
харилцаа өрнүүлдэг бол, Дэмжигчид гараа оролцуулж 
бишрэм харилцаагаа өрнүүлдэг, тэд үнэнч баг хамт 
олон танилынхаа хүчээр хаа явсан газраа үнэ цэнэ 
бүтээх чадалтай.  



ДЭМЖИГЧДИЙН БУСДЫГ УДИРДАХ ШИЛДЭГ 
АРГА 

Од профайлын яг хажууд зэрэгцэж байрладаг шинж 
чанараараа энэ 2-ийн ялгаа нь нэг нь цахилгаан 
цахилж буй мэт, нөгөө нь мөндөр ниргэх мэт. 
Дэмжигчид хаа явсан газраа үнэнч найз нөхөд 
олонтой, Оддын хувьд хамгийн том хэцүү асуудлын нэг 
нь энэ байдаг. Учир нь Одод гараа дүрэхгүйгээр 
бусдыг бишрүүлж чаддаг бол, Дэмжигчид гараа 
оролцож мотивацийг татдаг. Дэмжигчид зөн совиндоо 
ч итгэдэг, мэдрэмжиндээ ч итгэдэг, энэ нь Бүтээгчдийг 
бодвол тэдний Баялаг Бүтээгчдийн зөн совинг мэдрэх 
антентай, үүгээрээ Бүтээгчийн алсын харааг харж, 
бусдын үйлдэл рүү мэдрэмжээрээ хөрвүүлж үйлдэл 
болгоход нь гүйцэтгэх томоохон манлайлах байр 
суурийг бүрдүүлж чаддаг. 

ДЭМЖИГЧИД ХАРИЛЦААГАА ХЭРХЭН 
ЗОХИЦУУЛАХ НЬ  

Дэмжигчид ярих дуртай, үүнийгээ ерөөсөө хэцүү 
ажил гэж боддоггүй. Тэд 2 талын харилцаанд илүү 
дуртай тул Одод шиг тухтай нь аргагүй тайзан дээр 
гарч чөлөөтэй байж чаддаггүй, нэг хүний шоу шиг 
ганцаараа харилцаа өрнүүлэхдээ цааргалдаг. Тэд 
хүмүүсийн хоорондох харилцаандаа чөлөөт харилцан 
яриа өрнүүлж чаддаг, болсон үйл явдал, сонирхолтой 
сэдэв ярихдаа өөрийн оролцоотойгоо гүйцэтгэдэг. 
Дэмжигчдийг сатааруулахад их амархан, гол түлхүүр 
нь Дэмжигч маш тодорхой мессежээр эхлээд, 
харилцааныхаа төгсгөлд бий болгохыг хүсч буй үр 



дүнгээ чиглүүлээд авбал, тэр нь тэднийг төгсгөлд нь 
очих ёстой газраа хүрч ирэхэд нь зөв хэрэглэгддэг. 

ДЭМЖИГЧИД ЭНЕРГИЙН УРСГАЛДАА ОРОХ НЬ 

Дэмжигчид хамт олон, группээр хийж буй үйл 
ажиллагаанд маш дуртай, олны дунд байж тэднийхээ 
хайр, хүндэтгэл дунд байхыг хамгийн таатай гэж үздэг. 
Тэдний эерэг энергийн урсгал талархал хүндэтгэл 
хүлээхээс гадна, бусдын үнэ цэнэ сайн сайхан талд 
талархах үед илүү өргөнөөр урсдаг. Жижигхэн юманд 
микро зохицуулалт хийхэд Дэмжигчдэд зохидоггүй, 
гэхдээ тодорхой зорилго өгөөд бусадтай хамтран баг 
болж биелүүлэхэд тэд бүхнийг хөдөлгөж чаддаг. 
Дэмжигчид ажилд орохдоо сонирхолтой, адал 
явдалтай, сэтгэлийн өрнөлтэйгөө оролцдог нь Стиль 
энергитэй хүмүүсийн эсрэг хэв маяг. Стиль энергитэй 
хүмүүс тодорхой болоод тогтмол үр дүн гаргахыг илүү 
чухал гэж үздэг.  Тэр энергийг төсөлд оруулж ирээд үр 
дүн гаргах гээд төвлөрсөн үед бүхэл баг дулаацан 
хөдөлгөөнд ордог. 

  



SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ 
 

ЖЭК УЭЛЧ 

“ÇÓÓÍÛ ÌÅÍÅÆÅÐ” 

Ж
эк Уэлч Томас Эдисоны байгуулсан General 

Electric (GE) компанид амьдралаа зориулсан. 
1960 онд инженерээр жилийн 10500 ам 
долларын цалингаар энэ байгууллагад 

ороод, Ерөнхий захирал болтолоо өсөн дэвжиж 12 
жилийн дараа хүрсэн бол, Удирдах Зөвлөлийн Дарга 
болоод 20 дахь жилээсээ улам өндөрт хүрсэн гэдэг. 
1980 онд 45 нас хүрэхийнхээ өмнөх жилд, Уэлч 
байгууллагынхаа GE-ийн CEO болон Ерөнхий 
Захиралын суудалд сууснаас хойш Fortune-ийн 
саналаар Америкийн хамгийн сайн менежменттэй 
компани болсоныг зарласан.  

Түүний дурсан хэлснээр, “Петер Дракерийн асуусан 
нэг асуулт байдаг юм, Хэрэв та энэ бизнест ороогүй 
бол юу хийх байсан бэ? гэж, үнэхээр сонирхолтой 
асуулт, бид  бүх бизнесийнхээ талаар бодож үзсэн. 
Бидний гаргасан шийдэл бол, бизнес хэрэв маш өндөр 
зэрэглэлийн технологи ашигладаг, маш их хэмжээний 
мөнгө эргэлдэх боломжтой , боломжийн цикл 
эргэлтийн хугацаатай, жижигхэн давчуу хугацаанд 
шахагдахгүй байдаг бол тухайн бизнесийг хөгжүүлээд 
аваад явж чадах юм байна. Энэ хүчин зүйлсүүд бидний 



давуу тал юм байна. Бид бол хамгийн хурдан бүжиглэж 
буй заан л гэсэн үг, гэхдээ бид заан хэвээрээ гэсэн үг 
шүү.”  

Уэлчийн ахлан удирдсан бүжиглэж буй заан 14 
тэрбумаас 26.8 тэрбум болтолоо 1980 онд өсөж, 400 
тэрбум ам доллар үнэ цэнэтэй байгууллага болж, 
түүнийг 2000 онд гарахад 130 тэрбумын үндсэн 
хөрөнгөний эргэлттэй компани болгож Citigroup-ийн 
дараагаар орох дэлхийн хамгийн том корпорацуудын 
нэг болгож томруулсан. Түүний стратеги түүний давуу 
тал дээр тулгуурлаж, хүмүүсийн давуу чадварыг зөв 
чиглүүлсэнд юм . Өөрийнхөө арга барилыг 
тайлбарлахдаа тэрээр, “Би өөрийнхөө 60% түүнээс 
дээш хугацаагаар цагийг хүмүүстэйгээ ажиллахад 
зориулдаг, ийм ч байх ёстой юм. Би NBC дээр шоу 
продюс хийж чадахгүй, мотор боловсруулж чадахгүй, 



тэдний алийг нь ч би хийж чадахгүй. Миний оролцоо 
зөвхөн хүмүүстэйгээ ажиллахад л байгаа юм.”  

Уэлч 1961 онд GE-д орсоныхоо дараа л өөрийн 
манлайлах авъяас чадвараа нээж эхэлсэн. Уэлчийн 
босс, Бурт Коплан түүнийг ажилд орсоны дараа жил нь 
1000 ам долларын цалин өсгөж өгөөд Уэлчийг шууд 
ажлаас гарахыг санал болгож байв. Үүнийг сонссон 
Копланий босс, Реубен Гутофф Уэлчийг эхнэртэй нь  
хамтаар оройн хоолонд уриад ажилдаа үлдэхийг 
ятгажээ. Оройн хоолонд орсон явдал болоод 
Гутоффийн нөлөөллийг Уэлч хожим нь дурсан 
хэлэхдээ, “Түүнтэй 2 цаг Коннектикат мужийн Уэстпорт 
хүртэл гэртээ харих замдаа тэрээр замын төлбөртэй 
утасны зогсоол дээр очиж зогсоод үргэлжлүүлэн 
ятгасаар л байсан юм. Шөнийн 1 цаг болоход Каролин 
бид 2 орондоо орчихоод байхад Реубений асуудал 
үргэлжилсээр л байсан юм.”  Уэлч аяндаа нэмэлт 2000 
ам доллар аваад, өөрийн хариуцлагаа өсгөөд, үлдэхээр 
шийдсэн.  

“Гутоффийн таньсан байдлаар бол - тэр намайг 
бусдаас арай өөр, онцгой хүн гэж бодсон юм байна, 
гэж хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлж гэж бодсон. Тэр цагаас 
хойш, энэ ялгаа л намайг би яаж менежмент хийгээд 
зохицуулдагын үндсэн том ялгаа юм байна гэдгийг 
ойлгосон. Энэ стандарт өсөлт өнгөрсөн 40 гаруй 
жилийн туршид миний зан чанарыг илүү хүчтэй 
түлхэж өгөхөд нөлөөлсөн, хамгийн шилдэг үр 
нөлөөтэйг нь урамшуулж хөгжүүлээд, хамгийн муу үр 
өгөөжгүйг таслан хаях. Хатуу онцгой байр суурь 
жинхэнэ оддыг төрүүлдэг - одод агуу бизнесийг 
бүтээдэг” 



Түүний CEO болсон анхны илтгэл, 1981 онд “Шинэ 
GE” дээрээ өөрийн алсын харааг тайлбарласан. Нью 
Иоркийн илтгэл дээрээ, өөрийн алсын хараанд 
баримталсан “зөөлөн” проблемийн аргалчлалыг 
тодруулсан. Вон Клаусвитзийн “Дайнд” дурьдсан үгийг 
ишлэл болгон хэлээд, Уэлч Пруссийн армийн зураглаж, 
“Стратеги урт гүйцэтгэх төлөвлөгөө биш. Энэ нь үндсэн 
санааныхаа хувьсалыг илэрхийлж, үргэлжлүүлэн  
нөхцөл байдлыг өөрчлөлт хийх аргачлал.” Түүний 
алсын хараанд ийн багтжээ, “ Бүх бараа бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээгээрээ байгууллагын бүх ажилчид, гишүүд 
маань бахархаж чадахуйц тийм л уур амьсгал, хүмүүс 
шинээр сэдэж, шинийг турших зориг гаргах тэр л уур 
амьсгал” хэмээн цохон тэмдэглэжээ. Энэ илтгэлийг 
муухан хийгдсэн хэмээн нэгэн аналист дүгнэхдээ, 
“Түүнийг юу хэлж буйг бид үнэндээ ойлгохгүй байна” 
гэж байсан байна.  

5 жилийн дотор шүүмжлэл улам ихээр өсч, “GE 
ажлын хүчээ 4ны 1-ээр нь бууруулж, 37000-ийг нь 
зарж, 81000-ийг нь үргэлжлүүлэх хэсэг болгон 
өөрчилж, тухайн үед хочыг нь “Неютрон Жэк” болтол 
нь ярьдаг болж.  Энэ жилүүдэд тэрээр GE үндсэн 
төвийг болон Кротонвиллийн салбаруудад хөрөнгө 
оруулалт хийж төвлөрч , шинэ менежмент 
хөгжүүлэлтийн төв болгон өөрчилж, өөрийн алсын 
хараа бүхий ажлын хүчийг бий болгох, Од тоглогчдын 
багийг бүрдүүлэх ажилдаа орсон. Шүүмжлэл болоод 
өнгөрсөн ч Уэлч өөрийн стратегиас ухарсангүй. 
Өөрийнхөө бичсэн “Жэк: Зүрхнээс шууд гарсан нь” 
номондоо дурьдахдаа , “GE-ийн ажилчдад энэ 
өөрчлөлт хийх үйл явдал яагаад ойлгоход үнэхээр 



хэцүү байсныг нь би сайн ойлгож байна. Гэхдээ би 
дотоод сэтгэлдээ энэ хамгийн зөв үйлдэл гэдгийг 
мэдэрч байсан.”  

Ялгарах чадвар , Дэмжигч профайлтай бүх 
хүмүүсийн хамгийн чухал чадвар, түүний арга 
барилыг бусад хүмүүс дутуу үнэлдэг. 1980 нд 
үйлдвэрлэлийн байгууллагад ялгарах чадвартай байна 
гэдэг бол өөрөө үнэхээр л боломжгүй гаж асуудал мэт. 
Өөрөөр хэлбэл, “Бид  үйлдвэрлэлдээ олон янзын 
төрөлд таамаглал хийж оролдож үзсэн. Хүмүүсийн 
хувьд бусдаас өөр өөр онцлогтой байна гэдэг бол бүх 
юмы г ши й д н э . ” У э л ч я л г а р а х ч а д в а р ы г 
байгууллагынхаа бүтцийн тал бүрт нь байрлуулж 
чадсан. Жил бүр өөрсдийн байгууллагын бүтцийн 
үзүүлэлтийг харж, А тоглогчдын 20%-ийг нь шагнан 
урамшуулж, С тоглогчдыг ялган таньж хараад 10%-ийг 
нь ажлын хүчнээс гаргаж явуулдаг болжээ. Үүнийгээ 
“Амьд хэлбэлзэл” хэмээн нэрлэж “А тоглогч”-ыг, “Б 
тоглогч”-доос тусгаарлаж, GE-ийн 4”E” шалгуурын 
дүрмээр “өндөр энергитэй, бусдыг энергижүүлэх 
чадвар, шийдвэр гаргах ирмэгийн чадвар, гүйцэтгэл 
хийх чадвар” зэрэглэлээр нь ялгаварласан байна. Уэлч 
үүнийг тайлбарлахдаа, “Миний бодлоор эдгээр 3 
үзүүлэлт, ганцхан P - passion (гал халуун хүсэл 
эрмэлзэл) гэдэг үгээр л хоорондоо холбогдож байгаа. А 
тоглогчдын гал халуун хүсэл эрмэлзэл Б тоглогчдоос 
тусгаарлаж байгаа, Б тоглогчдыг А тоглогч болгож 
хувиргах нь менежерүүдийн ажил.  

Уэлчийн чухалчилдаг гол асуудал нь “Эхлээд хүн, 
стратеги болон бусад зүйлс дараа нь.” гэж тодотгодог. 
“The Crotonville Pit” хэмээх байр ажилчдаа авчирч 



тэднийг санаа оноогоо нээлттэй хуваалцаж болох төв 
болж хувирсан. Менежерүүд дор хаяж 75%-ийн шинэ 
санаачлага дээр тэр даруйд нь “Тийм” эсвэл “Үгүй” 
гэдгээ хэлээд шийдвэр гаргах чадалтай байх ёстой. Энэ 
процессийг хараад нэг ажилчин “25 жилийн туршид 
миний гарын чадвар дээр төлсөн юм чинь, миний 
тархийг юу ч төлөхгүйгээр авч болохгүй гэж үү” хэмээн 
хэлж байжээ. Энэ харилцаа GE-ийн дасгал болон 
хувирч, глобал цар хүрээнд нэвтэрч, бүхэл бүтэн 
байгууллага багийн хоорондох шинэ санаа оноогоо 
хуваалцдаг болгож шинэчлэл авчирсан байна.  

Уэлч байнга, нэг шинэ санаан дээр нэг удаа төвлөрч 
ажилладаг байв, түүнийгээ дахин давтан бодож, 
хэмжилт хийж, багийн гүйцэтгэлд амьдаар оруулж 
ирэхэд ихээхэн анхаардаг байв. “Надад байгууллагыг 
залахад хэрэгцээтэй нэг шинэ санаа эсвэл мэссэж орж 
ирэх болгонд би нэг удаа хэлээд л болчихдоггүй, 
үүнийгээ олон дахин давтан хэлж, бүх уулзалт дээр, бүх 
хэлэлцүүлэг дээр, хэдэн жилийн туршид, би өөрөө 
бараг тэр үгнээсээ бөөлжтөлөө давтдаг.” Үүнийг илүү 
хялбарчилах алсын хараа, тэгээд тэр алсын хараа нь 
бүх  амжилттай Дэмжигчдэд ижилхэн нийтлэг байдаг 
шинж чанар.  

Уэлчийн хүмүүс дээр төвлөрч ханадаггүй энэ сонин 
зан чанарыг нэг үгээр хэлбэл, “Санхүү тооцоогоор 
мөнгө босдоггүй, бизнесийн менежмент мөнгө 
босгодог.” 1999 онд Fortune сэтгүүлд “Зууны Менежер”-
ээр тодруулсан. 380 тэрбумыг босгож хувьцаа 
эзэмшигчдийн ашгийг босгохоос гадна , 100 
дараалласан удаагаар тогтмол үнэ цэнийн өсөлтийг 
бий болгож Уэлчийн тэмдэглэсэн цалингийн хэмжээ 94 



сая, тэтгэврийн төлөвлөгөө нь жилд 8 сая ам доллар 
болж өссөнөөр Уэлчийг шүүмжлэгчдийн анхааралд 
өртүүлсэн. Тэрээр GE-д CEO, Chairman байх үеийн 
өөрийн цагийн талаар цохон тэмдэглэхдээ, “Хүн маш 
өндөр цалин авч болно, гэхдээ жинхэнэ ашиг нь бол 
их зугаатай сонирхолтой ажил хийж байсандаа л 
байдаг.”  



SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ 
 

МАЙКЛ ЭЙСНЕР 

“ÌÈÊÊÈÄ ªÃªÕ ÍÜ” 

М
айкл Эйснерийн түүх яг л Диснэйгийн шидэт 
үлгэр шиг сонсогддог боловч гоё төгсгөл 
байхгүй . Ихэнх Дэмжигч профайлтай 
хүмүүсийн нэгэн адилаар Эйснерийн 

маркетинг хийдэг давуу талууд нь ажиглагджээ. Барри 
Диллер 1966 онд ABC-д өөрийн хувийн туслахаар авч, 
өдрийн хүүхдийн нэвтрүүлгийг удирдан чиглүүлэх 
ажилдаа хамтруулжээ. 1976 онд Диллер, Парамоунтад 
ороод, Эйснерийг 34 настайд нь сонгон аваад, 
Ерөнхийлөгч болгосон. Парамоунтад Жэффрэй 
Катзенбер болон Диллерийн бусад туслахууд гээд маш 
хүчтэй баг ажилладаг байсан , продакшиний 
ерөнхийлөгч болон өссөн.  

1980аад оны үеэр, Эйснер өөрийн алтан жилүүдийг 
өнгөрүүлэв. Түүний өөрийн маркетинг болоод 
Катзенбергийн бүтээлч байдлын хооронд Парамоунт 
“Taxi”, “Mork and Mindy” гэх мэтийн ТВ шоу цувралууд, 
“Saturday Night Fever”, “Elephant Man”, “Grease”, “Star 
Trek”, “Airplane”, “Raiders of the Lost Ark”, “Beverly Hills 
Cop” гээд олон кинонуудыг гаргаж, ашиг нь 1977 он 
гэхэд 30 сая ам доллар байснаас 1982 он гэхэд 100 сая  
ам доллар болтолоо өсгөсөн байна.  



Эйснерийн ялалтын шулуун зам Диснэйд CEO болж 
1984 онд орсны дараа ч үргэлжилсээр байлаа. Рои 
Диснэй, Уолт Диснэйн үеэл хүү, Эйснерийг хуучин 
Варнер Бродерсийн ерөнхийлөгч Франк Уэллсийн 
хамтаар Уолт Диснэй компанийг сэргээж нэгдүүлэв. 
Эйснер хариуд нь Катзенбергийг Диснэйгийн Студийг 
толгойлуулж авчрав. Ирэх 10 жилийн туршид, 
Катзенберг бүтээлч ажил дээр төвлөрч, Диснэйгийн 
түүхэнд хамгийн өндөр ашигтай хүүхэлдэйн 
кинонуудыг оруулж ирэв, үүнд Who Framed Roger 
Rabbit, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, 
The Lion King гээд 2003 он хүртэл дотоодынхоо зах 
зээлд хамгийн өндөр ашигтай киногоор шалгарч 
байлаа. 

Үүний хажуугаар Эйснер Диснэйн классик 
хүүхэлдэйг, гэрийн видео болгон багцалж, Bambi, 
Cinderella, Катзенбергийн хит кинонуудыг оруулсан. 
Дэмжигчийнхээ хувьд, Эйснер бүх бүтээлүүдийг  
хамгийн дээд чадлынхаа хэрээр солилцоонд оруулж 



чадсан, “Хэрэв та биднийг юу амь тэмцэж, өсөж 
хөгжүүлдэг вэ гэдгийг олохыг хүсч байгаа бол, бид 
өнгөрсөн удаагийн Броадвэй шоуд Арслангын Хааныг 
ардаа хаяталаа хийж чадсан уу үгүй юу? гэдгээс л 
шалтгаалж байгаа юм. Амьтны хаант улсаас 1 км ардаа 
хаяж чадсан уу? Ямар ч байсан баталгаатай хаяж 
чадсан байх л чухал. Энэ л хамгийн чухал.” 

Эйснерийн лидершип, маркетингийн ачаар, 
Катзенбергийн удирдан залж бүтээсэн шинэ 
ко н т е н т у у д , Фран к У э л л с и йн с а н х ү ү г и йн 
менежментийн хамтаар хамгийн эхний 4 жилийн  
дотор шинэ баг, 4 дахин өсөлтийг 1988 онд авчирч, 
хувьцааны сонголт гарахад түүний орж ирсэнийг 
тэмдэглэж, Эйснерийн орлого 40 сая ам доллар болон 
өсөөд зогсохгүй, Америкийн хамгийн өндөр цалинтай 
гүйцэтгэх захирал болгон тодруулав. 1985 оноос 1990 
он хүртэл компани 20 улирал дараалж ашигтай 
рекордтой түвшинд хүрэв. 1990 онд Уолт Диснэй 
компани 5 тэрбумын орлого олж, ашиг нь 1 тэрбум ам 
доллар хүрлээ.  

1994 он Эйснерийн хувьд ч, Диснэйгийн хувьд ч 
маш харамсалтай жил болж өнгөрлөө. Эйснер 
Невадагын Рюби Ууланд болсон нисдэг тэрэгний осолд 
багийнхаа 2 түлхүүр тоглогчдыг алдсаны нэг нь Франк 
Уэллс байв . Уэллсийг алдах нь хэцүү байвч 
Катзенбергийг Уэлсийн ажлын байрыг өөр хэнд ч 
өгөхгүйгээр барьсанаас болоод алдав. Энэ салалтын 
нөхцөл үнэхээр замбараагүй юм болж, Катзенбергийн 
ажлын байрнаас гарах төлбөрт нь тултал дайтаж 
эхэлсэн. 1995 онд Эйснер энэ 3 үүрэг ролийг зэрэг 
гүйцэлдүүлж, тэрнийхээ талаар ийн бичиж байв, 



“Миний одоо байж байгаа байдал яг л галзуу хүн шиг 
юм болж байна. захирал байхгүй, санхүүгийн захирал 
байхгүй, үндсэн хөрөнгийн хяналт байхгүй ажиллаж 
байна. Удахгүй бид нэгдүгээр зэрэглэлийн санхүүгийн 
захиралтай болно гэж найдаж байна.”  

Энэ санхүүгийн захиралын үүрэг роль нь Доналд 
Трампийг дампууралд ойрхон байхад нь зохицуулж 
гаргаж ирсэн Стевен Болленбак гэдэг нэртэй хүний хэв 
маягаар орж ирсэн. Болленбак Эйснерийг “Бид маш 
багаар, хямдхан хөлсөөр зээл авах боломж байна, 
тэрний давуу чанарыг ашиглах нь зүйтэй.” хэмээн 
ятгаж арилжааны гэрээ хийхэд санаачилж эхлэв. 
Түүний заавар зөвлөмжийн дагуу, Эйснер Capital 
Cities / ABC-г 1994 онд бараг 20 тэрбум доллараар 
худалдан авч, тухайн үедээ АНУ-ын түүхэнд томоороо 
2т орох гэрээ хийгдэв. Эйснер цаашлаад Холливудын 
хамгийн алдартай гэрээч Майкл Овитзийг ажил авч 
Диснэйн шинэ ерөнхийлөгч болгов. Уэллсийн 
Нөөцлөгч профайл, Овитзийн Гэрээч профайлын 
хоорондох ялгаа нь Эйснерт маш том зөрүү үүсч байх 
нь харагдав. Тэр даруйд нь Эйснер Овитзийн энергийн 
урсгалын талаар захидал бичиж, “Диснэйгийн үндсэн 
эх үүсвэр нь гэрээ биш, үйл ажиллагаа нь гол эх үүсвэр 
нь байгаа юм. Бид гадныхтай гэрээ хийхийг бусад 
зүйлсийн адил л үзэж байна, бидэнд хэрэггүй харагдаж 
байна.”  

Үүнийг дагаад томоохон зөрчилдөөн гарч эхлэв. 
Овитз Холливудын алдартай сайн рекордуудын гэрээ 
хийхээр оролдовч Эйснер түүнд “Бид өөрсдийн 
урлагийн оддыг хөгжүүлж өсгөдөг” гэж хэлэхэд, 
“Хөгжмийн авъяасыг зүгээр л өсгөж хөгжүүлнэ гэж 



байхгүй.” хэмээн Овитз эргүүлэн заргалдаж, үүгээрээ 
Холливудын САА агентлагын үүсгэн байгуулагч 
гэдгээрээ нилээн их олныг татсан шуугиан үүсгэсэн 
боловч, түүний профайл зан чанар нь Эйснерийн 
хүссэн хэмжээний үүрэг ролийг бүрдүүлэхэд 
тохиромжгүй болж буй нь улам батлагдах боллоо. 
Овитз Диснейгээс гарахаас өөр аргагүй болж, сүүлийн 
10 жилд болсон хамгийн том корпорацийн уналт болж 
шуугиан дэгдүүлэв. Овитз 14 сар ажилласан ажлынхаа 
хөлсөнд 100 сая ам долларын үнэтэй хувьцаа, 38 сая 
амд долларын бэлэн мөнгө хүлээн авах болов.  

Дэмжигчид итгэлдээ хэт өндөр үнэ цэнэ өгдөг, 
Эйснер Катзенбергийн болон Овитз нарын үйлдэлээс 
энергийн урсгалтай нь зөрчилдсөн орчин нөхцөл бий 
болсоноос бий болсон алдагдал хариу үйлдэл хийхдээ, 
- итгэл эвдсэн явдал хэмээн тэмдэглэж байв. Fortune 
сэтгүүлд өгсөн ярилцлагандаа Овитзийн талаар “Хэт 
муу санаатай, итгэл дааж чадахгүй, зөвхөн өөртөө л 
ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлдэг.” хэмээн тодорхойлжээ.  

10 гаруй жилийн төгсгөлд , 1980-аад оны 
мөрөөдлийн багийн зэрэгт хүрэх “Итгэлтэй” баг 
бүрдүүлэх гэж Эйснер хичээв. Эйснер Диснэй брэндийг  
тодорхой нөөц бололцоо, бүтээлч шинж чанар 
оруулахгүйгээр байгуулах гэж үзэв, энэ нь Уолт 
Диснэйн үеэл Рои Диснэй болон удирдах зөвлөлийн 
гишүүдтэй зөрчилдөөнд орж, “Үхрэнд зориулсан 
Брэнд” хэмээн хэлүүлжээ. 

Эйснер өөрийн таньдаг итгэдэг хүмүүс дээрээ 
тулгуурлаж хөдлөхийг хүсэвч Диснэй хүнд 
нөхцөлөөсөө гарч чадахгүй хэвээр байв. Рои 
Диснэйтэй хийсэн маргалдаанаас үзвэл, Диснэйн 



бүтээлч ид шид гаргадаг чадвар алдагдсан, хэмээн Рои 
Диснэйг 2003 онд ажлаасаа гарах хүсэлт гаргаж, 
Эйснерийг гаднаас нь түлхэж гаргах оролдлого болон 
хувирав. Диснэйгийн энэ байдлаас үүдэн Диснэйд 
тухайн үед ажилладаг байсан бараг бүх зураачид 4500 
орчим нь Рои Диснэйг дэмжиж гарын үсэг зураад 
хэлэхдээ, “Шинэ корпорацын хэв маяг руу ороход бид 
бараг л үйлдвэрийн ажилчид шиг болж, студын 
чадваргүй хөдөлмөрчид болж хувирч байна… Ноён 
Эйснерийн татгалзал, Уолт Диснэйн өв хөрөнгө 
алдагдахад нь хүргэж байна. Гэтэл энэ хүн 1996 оноос 
хойш 700 сая ам долларын нөхөн төлбөрийг авч,  энэ 
хугацаанд хүүхэлдэйн киноны салбар уруудаж байна.”  

2004 онд, Диснэйн хөрөнгө оруулагчдын 43% нь 
Эйснерийг Диснэйд дахин нэр дэвшихийн эсрэг санал 
хурааж, 2005 онд Эйснер ажлаа хүлээлгэн өгч, өөрийн 
олон жилийн хангамжаас татгалзав.  

Эйснерийг анх Диснэйд ороход орлого нь 1.6 
тэрбум байсан бол 2005 онд түүнийг гарахад 31 тэрбум 
болтолоо өссөн байсан. Түүний хийсэн ажлын үнэт 
хөрөнгө өөрийнх нь байгалиас заяасан салбарын 
томоохон үзүүлэлт байв. Жэк Уэлч GE-гийн бүтээлч 
ажлын орон зайг бүрдүүлэхэд амжилтанд хүрсэн бол, 
Эйснер үүнтэй төстэй ажлын орон зайг Диснэйд 
бүрдүүлэх сорилтонд унав. 1990 онд Диснэйд өөрийн 
хуучин харилцаа холбоогоо ашиглаж бий болгосон 
боловч, шинэ бүтээлийн энерги урсгалыг Диснэйд 
гаргах хэсэг дээр, шинэ бүтээлч санаагаараа энерги 
урсгал авчрах нь түүнд тохиромжгүй болох нь 
илэрсэн. Сонирхолтой нь, түүний л мэддэг энэ салбар 
дээр Пиксарыг Диснэй худалдан авах явцад, Диснэйд 



цоо шинэ бүтээлч ажлын урсгалыг Стиев Жовсийн 
хийсэн бүтээлч сэтгэлгээ Диснэйг энэ хүнд байдлаас 
гарахад аварч, Бүтээгч Стиев Жобс Диснэйн хамгийн 
том хувьцаа эзэмшигч болж цоо шинэ бүтээлч 
салбарыг хөл дээр нь дахин босгосон.  



ПРОФАЙЛТАЙ ЛИДЕРҮҮД 
Та 8 гайхалтай профайлуудыг сайн ойлгоод ирэх 

үеэс дэлхийн хамгийн алдартай лидерүүд бүгд өөр 
өөрийнхөө авъяасын давууг сайн ашиглаж амжилтанд 
хүрсэн болохыг таньж болно. 

 

Jack Welch - Хүн дээр тулгуурласан 
Лидершип стилээрээ алдартай, 40 
жил ажиллуулсан General Electric-
ийг глобал компани болгосон, 
"Зууны Шилдэг Менежер”  

 

Meg Whitman - Ebay-г анх 4 саяас 8 
тэрбум хүртэл борлуултал нь 
удирдаж авч явсан , одоогоор 
Hewlett-Packard-ын CEO, тэрбумтан  

 

Cheryl Sandberg - Mark Zuckerberg-
ийн дэмжлэг болж Facebook-ийн 
COO (Chief Operational Offi cer)- оор 
ажиллаж, өсөлт хийсэн, тэрбумтан 



Howard Schultz - Starbucks-ийг 
х удалдаж авсанаасаа хойш 
Сиэтлийн жижигхэн кофэ хауснаас 
191000 ажилтантай, 16 тэрбум 
орлоготой болтол нь өсгөсөн, 
тэрбумтан 

Steve Ballmer - хүний чадварыг 
таних чадвараараа Microsoft-ын 
CEO үүргийг 14 жил гүйцэтгэхдээ 
42 тэрбум болгож Bill Gates-ийн 
с ан а а г д эмжи гч э э р ба гий г 
хөгжүүлж чадсан.   

Ginni Rometty - IBM-ийн Chairman, 
President, CEO. Forbes-ийн хамгийн 
хүчтэй 50 эмэгтэйн No.1 суудлыг 4 
жил дараалан эзэлсэн, тэрбумтан   

Lucy Peng - Alibaba-ийн үүсгэн 
байгуулагчдын нэг, Chief People 
Offi cer, дэлхийн хамгийн том 
онлайн маркетийн нэг болгож 
хөгжүүлсэн, тэрбумтан 



SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ 
 

ТАНЫ БАЯЛАГ БҮТЭЭХ СТРАТЕГИ 

6
үе шат бүхий стратегийн хүч чадлыг үзэхийн 
тулд, уулын бэлээр урсаж байдаг голын эргийг 
төсөөлөөд хар. Баялгийн эх үүсвэрээ бүтээгээд 
э х э л с э н б о л б а я л г и й н б ү т э э мж и й н 

моментуудыг өндрөөр өсгөж, голынхоо хэв маягийг 
өргөсгө . Бүтээж буй үнэ цэнээ солилцоонд 
оруулахаасаа өсгөж авна гэдэг маш чухал гэдгийг 
ойлго, түүний дараа бэлэн урсгалынхаа хэмжээг 
аюулгүй байлгана гэдэг нь мартахгүйгээр зайлшгүй 
хийх ёстой чухал хэсэг.  

1. БАЯЛГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ БАРИХ НЬ 

Дэмжигчид өөрийнхөө эргэн тойронд байдаг 
хүмүүстээ нэр хүндтэй хүн гэдгээ үргэлж мэддэг. Гэхдээ 
өөрийн баялгийн суурийг бүтээхийн тулд өөртөө аль 
хэдийн байгаа нөөц бололцоонуудаар дамжуулан 
төрөлхийн авъяас болон цаг хугацааны хамтаар, нэг 
болон нэгээс дээш тооны Баялаг Бүтээгчидтэй 
харилцаа холбоогоо өсгөх нь чухал. Өөрийн гал 
халуун хүсэл эрмэлзэл сонирхолынхоо дагуу тохирсон 
салбар дээрээ нэр хүнд, сүлжээгээ хөгжүүлэхийн тулд 
илүү төвлөрч ажиллах нь маш чухал.  



2. БАЯЛГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН МОМЕНТ 

Дэмжигчид өөрийн сонирхдог салбар дээрээ 
хамгийн өндөр хувь нэмэр оруулах магадлалтай болон 
бодитоор Баялаг Бүтээгчдийг сонгож цаг хугацаа 
болон авъяас билгээ хөгжүүлж өгвөл илүү үр өгөөжтэй. 
Тэр нь юу гэвэл, та тэдэнтэй илүү цаг зориулж, өөрийн  
юу хийж чаддагаа маш тодорхой харуулахаас гадна, 
тэдэнд юугаараа таны хүч чадал гарч ирэхийг 
тодруулж, тэднийг сул тал нь юундаа байгаад өөрийн 
тань авъяас чадвар ашиглагдаж болохыг харуулаад 
үнэ цэнэ муутай үйл ажиллагаануудыг бууруулахад нь 
байрлуулж өгөх. 

3.  ҮНЭ ЦЭНЭ БҮТЭЭХ НЬ 

Үнэ цэнэтэй бүтээл, үйл ажиллагааг бий болгохын 
тулд та өөрийн танил харилцааг илүү хүчтэй хөгжүүлж, 
тантай ажиллах баг хамт олны тоглолтыг итгэл бий 
болгож, тууштай ажиллахад нь нөлөөлж өгөх нь таны 
үнэ цэнэ бүтээх орон зайд хамгийн чухал 2 алхамууд 
юм. 

4. ҮНЭ ЦЭНЭЭ ЭЗЭМШИХ НЬ 

Таны хувьд, үнэ цэнэ гэж юу хэлэх вэ гэвэл таны 
хүмүүстэй харилцаа гээд ойлгочих. Хамгийн чухал нь 
өөрийн баг болон Баялаг Бүтээгчтэйгээ бий болгох тэр 
харилцаа . Үүнийгээ маш сайн эзэмш . Үүнийг 
эзэмшээгүй бол, та хэр сайн байна уу хамаа байхгүй, 
таны баялгийн хэмжээ хязгаартай.  



5. СОЛИЛЦОО 

Таны үнэ цэнэ чинь хүмүүстэй харилцах харилцаа 
бол та яаж үүнийгээ солилцоонд оруулна гэсэн үг вэ? 
Өөрийнхөө цаг, мэдлэг, нөөц бололцоогоор дамжуулж 
сууриа тавиад, өрсөлдөх чадвартай чадварлаг болоод 
үнэнч баг хамт олны хүчээр та үнэнч багийг 
бүрдүүлнэ. 

6. БЭЛЭН МӨНГӨӨ БАТАЛГААЖУУЛАХ НЬ 

Маш олон Дэмжигчид цалингаас илүү юу ч байхгүй 
нөхцөлд байсан ч маш гайхалтай үнэ цэнэтэй дотны 
харилцаа бий болгож чаддагаараа ялгардаг. Баялаг 
Бүтээгчидтэй хамтран хийж бүтээж буй харилцаандаа 
бий болгож буй бэлэн мөнгөний урсгалаа 
баталгаажуулж ав. Олон нийтийн харилцаагаараа 
дамжуулаад, хүн ажилд авахтай уялдуулаад, маш олон 
Бүтээгчдийн бүтээлч ажлуудаар дамжуулж франчэйз 
үүсгээд мастер болох аль нь ч бай, санхүүгийн зөв үнэ 
цэнэтэй эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах замаар 
бэлэн мөнгөө баталгаажуулаарай.  



SUPPORTER - ДЭМЖИГЧ 
 

ДЭМЖИГЧИЙН ЦАГ 
ХУГАЦАА БА БАГИЙН 
СТРАТЕГИ 

Бизнес бол цагаар ажилладаг машин л гэсэн үг.  
Таны бизнестээ зориулж буй цаг хугацаа баг ажилчдад 
шингэж удах тусам чадвартай бүтээлч баг бүрдэх 
болно. Таны гол зорилго бол та болон таны сонгож 
буй багийн гишүүдээ байгалиас заяасан авъяас чадвар 
профайл дээр нь тулгуурлаж зөв хүнээ сонгохын сацуу 
өндөр чадвар гаргахуйц цаг хугацаа болон баг хамт 
олон бүрдэх түвшиндээ хүрэх юм.  

1. ҮНДСЭН ПРОФАЙЛ ДЭЭРЭЭ ТӨВЛӨР.  

Та 7 хоногтоо хэр хэмжээний цагийг цэвэр өөрийн 
харилцаа холбоо, баг бүрдүүлж, баг хамт олны хамтын 
зорилго үр дүн гаргахад ашиглахад төвлөрдөг вэ?  
Үндсэн профайлынхаа урсгалд байхдаа та хэдий 
хэмжээний үнэ цэнэ бүтээдэг вэ? Та хэр хэмжээний 
цагийг Дэмжигч профайлынхаа авъяасыг ашиглахаас 
өөр төрлийн ажил хийж гарзаддаг, энергиэ алдаж 
стресстдэг вэ?  

Эдгээр асуулт тус бүрт 1-10 оноо (10 нь хамгийн 
өндөр, 1 нь хамгийн муу гэж дүгнээд) өгөөд үзвэл та 



хэдий хэмжээний үндсэн профайлын ашиглалтаа 
хэрэгжүүлж байгааг тооцоолоод дүгнэлт хийгээд 
үзээрэй. Эдгээр оноонуудыг өсгөхын тулд та баг хамт 
олноосоо ямар ажлууд дээр туслалцаа дэмжлэг авах нь 
зүйтэй байгаагаа бодож үзээрэй.  

Өөрийнхөө амжилтыг үндсэн профайлынхаа авъяас 
чадварыг хэр зэрэг их өргөн хэрэглэж байна гэдгээрээ 
шүүж, өөрийн орлого бэлэн мөнгөний урсгалд нөлөө 
өгч буй дээр дүн шинжилгээ хийгээд үзээрэй. 

2. ХОЁРДОГЧ ПРОФАЙЛУУДАА АШИГЛА.  

Таны хоёрдогч профайлууд бол яг л таны жигүүр 
далавч шиг хэрэглэгдэнэ. Таны хоёрдогч профайлууд 
бол Од болон Гэрээч. Хэрэв та үндсэн профайлынхаа 
энергийн хурдаас түр зуур буулгахыг хүсвэл хоёрдогч 
профайлуудаа ашиглаарай. Тухайлбал та хэт их яриад, 
хэт их харилцаад танай баг хамт олон таны хурдыг 
гүйцэхгүй байх тохиолдол таныг хоёрдогч профайлаа 
ашиглах шаардлага гарна. Гэрээч профайлынхаа 
зүгээс та хамтран ажиллах байгууллага хувь хүнтэй 
уулзалдаж зах зээлтэйгээ хөл нийлүүлсэн харилцаа 
өрнү үл эх ажилдаа тө влөрнө г э с э н ү г . Од 
профайлынхаа зүгээс та брэндийн бодлого дээрээ, 
маркетингаараа бусдыг татах ажил хийж, бусдыг 
гэрэлтүүлэх ажилдаа төвлөрнө гэсэн үг. Үүний ачаар та 
багийн ажлынхаа бүтээмжийг өндөрсгөж, өөрийн 
профайлын энергийг баланслаж тэнцүүлэх 
боломжтой.  



3. ТАНЫ ЦАГИЙН ХЭМНЭЛ 

Таны бизнес болон хувийн амьдралын бүтээлч 
урсгалд тохирсон цагийн тогтмол дадал хэмнэлийг 
бий болгоорой. Жил бүр, улирал бүр, сар бүр, 7 хоног 
тус бүр, өдөр бүрийн амьдралд тань зайлшгүй 
хэрэгцээтэй чухал ажил төрөл дээрээ төвлөрөх өдрүүд 
болгон төлөвлөөрэй. 7 хоногийн ажлын энергийг өдөр 
тус бүрээр нь жилийн 4 улиралаар бодож бизнесийн 
доторх 4 чухал энергийн хэмнэлийн ажлыг 
зохицуулахаар төлөвлөж заншаарай. Тухайн өдөр тус 
бүртээ “Яагаад?”, “Юу?”, “Хэн?”, “Хэзээ?”, “Яаж?” гэсэн 
асуултуудаар тухайн энергийнхээ давтамжыг ажлуудыг 
хувиргаж үзээрэй.  

4. 1-2-3 АРГАЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАГАА 
БҮРДҮҮЛ 

Ерөнхийлөн зааварчилгаа өгөхийн тулд, Дэмжигч 
профайлтай хүний хамгийн чадалтай баг бүтээхэд 
танд Арилжаач профайлтай хүн (таны профайлаас 
цагийн зүүний дагуу 2 дахь профайл) үйлчилгээг 
зохьцуулж, Механик профайлтай хүн (цааш нь цагийн 
зүүний дагуу 3 дахь профайл) бүх үйлчилгээ, үйл 
ажиллагааг системчилж сайжруулах нь хамгийн 
тохиромжтой. Энэ 1-2-3 аргачлалыг ашиглах нь бүх 
профайлуудад эерэгээр үйлчилдэг, харилцан 
уялдаатай энергийн эерэг урсгалын хамгийн энгийн 
бүтцийг бий болгодог. 



5. БАГИЙНХАА ГИШҮҮДИЙН ЭНЕРГИЙН 
УРСГАЛД НЬ ХАРИЛЦ 

Профайл тус бүр өөрийн гэсэн байгалиас заяасан 
хэв маягаар манлайлж тэргүүлж , суралцаж , 
харилцаанд орж, энергиэ өсгөдөг. Багийнхаа бусад 
гишүүддээ өөрийнхөө ямар үед шилдэг чадвар 
энергиэ гаргаж ирдэг, түүгээрээ багт ямар хувь нэмэр 
оруулах боломжтойгоо бусадтай хуваалцаарай. Үүнийг 
хийхэд профайл тус бүрийн онцлог авъяас чадварыг 
нээх хэрэгтэй бол Flow Consultant-тайгаа холбогдож 
тусламж дэмжлэг аваарай.  

6. БАГИЙН АЖЛЫН УРСГАЛ ХЭМНЭЛЭЭ БҮТЭЭ 

Та хувийн ажлын бүтээлч цаг хугацаа хэмнэлээ 
тодруулсан бол, үүнийхээ дагуу баг хамт олноороо 
эдгээр ажлын харилцан уялдаа холбоог зохицуулж 
ажлын энергийн солилцоог нэмэгдүүлээрэй. Жил бүр, 
улирал бүр, сар бүр, 7 хоног тус бүр, өдөр бүрийн 
амьдралд тань зайлшгүй хэрэгцээтэй чухал багийн 
хамтын ажил төрөл дээрээ төвлөрөх өдрүүд болгон 
төлөвлөөрэй. Танай баг хамт олон сууриа олох явцад 
таны уулзалтууд 7 хоногийн ажлын энергийг өдөр тус 
бүрээр нь инноваци, борлуулалт, үйлчилгээ, санхүү, 
систем гэх мэтээр тухайн энергийнхээ давтамжыг 
ажлуудыг хувиргаж үзээрэй. 
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ИЛҮҮ САЙН БРЭНД БҮТЭЭГЧ 

ÎÄ ÏÐÎÔÀÉË  
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Төсөөлөгч, гадагшаа тэмүүлэлтэй, бусдад 
урам зориг эрч хүч өгч чаддаг, маш хурдан бусадтай 
холбогддог, тайзыг гэрэлтүүлдэг, яаж зугаатай 
сонирхолтой байхаа мэддэг, маш өндөр энергитэй 

Сул тал: Хэт хүч гаргах гээд байх талтай, бүх 
хүмүүсийг бодолцохоо мартчих гээд байдаг талтай, 
хамгийн түрүүнд орж ирсэн санаагаа бариад л зүтгэдэг 
боловч бусдыг хамруулахаа мартдаг.  

Амжилтууд:  Өөрийн хувийн брэнд нэр хүнд, эрх 
чөлөөтэйгөөр илэрхийлэх үедээ хамгийн шилдэг. 
Илтгэл тавих болон ур чадварын үзүүлэлт гаргах ажил 
дээрээ чадамгай, эргэн тойронд байгаа бусдын чадвар 
дээр гэрэл тусгадаг. Оддод баг хамт хэрэгтэй. 
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БАЯЛГИЙН 
ДАВТАМЖ

ҮЙЛДЛИЙН 
ДИНАМИК

БОДЛЫН ДИНАМИК

ДАЙНАМО/БЛЭЙЗ ГАДАГШАА ТӨВТЭЙ ЗӨН МЭДРЭМЖ



Бэрхшээлүүд: Бусдаас хэт өндөр хүлээлттэй байлгаж 
бусдыг сүрдүүлэхээс болж асуудал үүснэ. Эсвэл өөр 
дээр хэт өндөр ачаалал авах аюултай. Одод хэт 
өөрсдийгөө болон өрөөлийг шүүмжлэх, ганган 
хувцаслаад гарах газаргүй гацсан мэт мэдрэмжээсээ 
уналтыг мэдэрдэг.  

Баг доторх  шилдэг дүр: Бүтээлч төслүүд, бүтээлчээр 
бэрхшээл асуудал шийдэх, том зургаар харах, прожект 
төсөл танилцуулах, баг удирдах, хүмүүс дээр төвлөрсөн 
манлайлал, ярилцлага хэлэлцээр дамжуулах суралцах, 
маргаан болон ур чадварын үзүүлэлтээр дамжуулж 
харилцах.  

Баг доторх муу дүр: Нарийвчилсан сургалт судалгаа 
хийх, цаг барих, хэмжээс дүгнэлт гаргах, багийн 
гишүүдийг халамжлах, санаа оноогоо өөртөө хадгалах, 
тоо өгөгдөл дээр тулгуурлаж манлайлах, номноос 
суралцах, тооцоогоор харилцах 

Амьдралын шилдэг дүр : Маркетинг , зар 
сурталчилгаа, борлуулалт, илтгэл тавих, хямралын үеэс 
гаргах, мотивацжуулах, бизнес эхлэх 

Амьдралын муу дүр: Санхүүгийн нарийн тооцоо 
анализ, судалгаа нягтлан тооцоо, нарийвчилсан 
бичвэр хийх , тэвчээртэйгээр сонсох , төслийн 
менежмент 

Үлгэр жишээ авах Одод: Опра Уинфрэй (Harpo 
Studio), Марта Стевард (MS Living Omnimedia), 



Мадонна , Лэйди Гага , Арнолд Шварцнеггер 
(Калифорни мужийн засгийн дарга), Боно (U2), Билл 
Клинтон (АНУ ерөнхийлөгч байсан), Барак Обама (АНУ 
ерөнхийлөгч байсан), Эллен ДеЖенерес (ТВ хост), 
Амитабх Баччан (Жүжигчин) 



 
O p r a h W i n f r e y - х у в и й н 
брэндээрээ медиа хатан хаан 
болж, бусдын гэрлийг асаадгаараа 
а л д а р т а й , т э р б у м т а н . 
Филантропист, ТВ продюсер , 
жүжигчин 

Arnold Schwarzenegger - 3 том 
салбарт гялалзсан од , Body 
building-ийн 7 удаагийн аварга, 
Холливудын кино од, Калифорн 
хотын дарга улс төрч  

 

Hilary Clinton - улс төрч, АНУ-ын 
х у у ч и н т э р г ү ү н х а д а г т а й , 
ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч, олон 
жил гялалзаж буй улс төрч 

 

David Beckham - Английн хөл 
бөмбөгийн багийн капитан 
байхдаа хувийн брэндээ бүтээсэн, 
хөл бөмбөг тоглох үеэсээ илүү 
орлогыг хувийн брэндээрээ олдог 



DEAL MAKER - ГЭРЭЭЧ 
 

ЗӨВ ХҮНТЭЙГЭЭ ЗӨВ ЦАГТАА ХАРИЛЦАГЧ 

ÃÝÐÝÝ× ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Гадагшаа тэмүүлэлтэй, энтертэйн хийх 
дуртай, хүрэхэд ойрхон, бусдыг сонсдог, бусадтай 
байнга харилцаатай, боломжийг хурдан олж хардаг, 
байнга ярилцаж хэлэлцдэг 

Сул тал: Тодорхой үр дүн гаргахын тулд бүтэц 
баримжаа шаардлагатай, маш амархан санаанд нь 
нийцдэг, жаахан сахилга бат муутай, бусдын үзэл 
бодол санаа онооноос болж маш амархан сатаардаг, 
өөрийнхөө хэн гэдгийг тодорхой хэлж мэддэггүй 

Амжилтууд: Бусадтай хэзээ л бол хэзээ холбогдоход 
бэлэн эрх чөлөөтэй байдгаараа гаргууд. Гэрээчид маш 
олон төрлийн сонирхолтой юмс хэрэгтэй бас байнгын 
харилцаа холбоо маш чухал, тодорхой чиглэл, 

DEAL MAKER - ГЭРЭЭЧ

БАЯЛГИЙН 
ДАВТАМЖ

ҮЙЛДЛИЙН 
ДИНАМИК

БОДЛЫН ДИНАМИК

БЛЭЙЗ/ТЕМПО ГАДАГШАА ТӨВТЭЙ ДОТООД МЭДРЭМЖ



тоглолтын дүрэм. Тэд бусдаас их урам авч, хүмүүсийг 
хооронд нь холбохдоо их дуртай.  

Бэрхшээлүүд: Тодорхой баримжаа чиглэл байхгүй 
бол Гэрээчид маш амархан төөрдөг эсвэл ямар замаар 
цаашаагаа урагшлахаа мэддэггүй. Тэд бусдад байнга 
туслах гэж завгүй байдаг ч өөрийгөө хаясан байдгаа 
мэддэггүй. Тэдний хийж байгаа нь ил харагдахгүй, 
оролцоо нь бодит харагдахгүй болоход тэд юмны 
ардуур нуугддаг.   

Баг доторх  шилдэг дүр: Нөөц бололцоо эсвэл 
материал цуглуулахдаа сайн, ганцаарчилж хүмүүстэй 
ярилцахдаа сайн, бүх хүмүүсийг халамжилж тордохдоо 
сайн, үйлчилгээн дээр тулгуурласан манлайлал 
лидершип хийдэг, дүрд орж тоглох замаар суралцдаг, 
гараа дүрж үйлдэл хийхдээ сайн суралцдаг, 
хүмүүстэйгээ ганцаарчилж харилцдаг. 

Баг доторх муу дүр: Системчилсэн төлөвлөгөө 
гаргах, нарийн хэмжээ тооцоо гаргах, шинэ санаа 
эсвэл төлөвлөгөө гаргах, олон нийтийн өмнө гарах, 
үйлдэл дээр тулгуурласан манлайлал хийх, дүрсээр 
эсвэл илтгэл тавих замаар харилцаандаа муу. 

Амьдралын шилдэг дүр: Сүлжээ нетворк хийх, 
хэлэлцээр хийх, хамтран ажиллах, зах зээлийн 
судалгаа хийх, энх тайвныг бүрдүүлэх, зөрчилдөөнийг 
шийдэх, албан ёсны харилцаа өрнүүлэх 



Амьдралын муу дүр: Санхүүгийн нарийн тооцоо 
анализ, систем дизайн, хатуужил, инноваци шинэ 
санаачлага, төсөл удирдах, бүтээгдэхүүн дизайн, 
нарийвчилсан репорт тооцоо 

Үлгэр жишээ авах Гэрээчид: Доналд Трамп (АНУ 
ерөнхийлөгч), Хэнри Кравис (Kohlberg Kravis Roberts), 
Масаёоши Сон (Softbank), Руперт Мурдок (News Corp), 
Роман Амбрамович (Chelsea Football Club) 



 
Susan Wojcicki - Google-ийн 
Doubleclick, Youtube гэх мэт нилээн 
хэдэн сайн гэрээг хийсэн, хүний 
чадварыг сайн таньдагаараа 
алдартай.  
 

Lynda Resnick - Roll Global, Fiji 
Water, Interflora, Franklin Mint гэх 
мэт үнэтэй брэндүүдийг худалдаж 
аваад хөгжүүлэх гэрээг хийж 
чадсанаараа тэрбумтан болсон. 
  

Donald Trump - танилуудын гэрээ 
хэлэлцээгээрээ үл хөдлөхийн 
салбарт амжилтанд хүрсэн 
бизнесман, ТВ шоу хост байсан, 
улс төрч 

 

Masayoshi Son - Softbank-ийг гар 
утасны, онлайн гэрээ хэлэлцэгээр 
14 тэрбумд хүргэж чадсан, Японы 
баячуудын нэг 



 

5. 
БАЯЛГИЙН ДИНАМИК 
ХААНААС ҮҮДЭН ГАРСАН 
БЭ? 

 

ÑÓË ÒÀË ÄÝÝÐÝÝ ÁÈØ, ÄÀÂÓÓ 
×ÀÄÂÀÐÒÀÀ ÈË¯¯ ÒªÂËªÐ×, 
ÝÍÅÐÃÈÉÍ ÓÐÑÃÀËÀÀ ÄÀÃÀ! 

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ШИЛДЭГ 
ЭНТРЕПРЕНЁРУУДЫН ЗАН ТӨЛӨВИЙН ТЕСТ! 

Б
аялгийн болон Талент Динамик - дэлхийн 
лидерүүд, энтрепренёруудад гарын авлага 
болгоход зориулсан зан чанарын систем бол 
Рожер Жэймс Хамилтонын бүтээл. Энэ нь 

дэлхийн 1 сая гаруй ентрепренёруудад ашиглаад жил 
ирэх тусам энэ тоо өсөн нэмэгдэж байна. Та үүнийг 
бусад зан чанарын тестүүдтэй төстэй шинж 
чанаруудаар таньж магадгүй, учир нь тэдний анхны 
гарал үүсэл нь сэтгэлзүйч Карл Юнгийн зан чанарын 



төлөвөөс үүдэлтэй. Баялгийн Динамик бусад тестүүдээс 
илүүтэйгээр илүү гүн мэдрэмжтэй хэв маяг, хэрэглэх 
аргачлал , практик амьдралын хэрэгжүүлэлт, 
стратегиараа нь, ард явагддаг 5000 гаруй жилийн 
өмнөх суурь судалгаатайгаар ул суурьтай хийгдсэн 
бүтээл.  

Асар их хэмжээний судалгааны явцад Баялаг 
бүтээнэ гэдэг бол хувь хүний төрөлхийн авъяас чадвар  
мэдлэгийг бизнесийн зах зээл дээр хэрэгжүүлэлтийн 
олон төрлийн зөрчилдөөн бүхий онолуудыг үгүйсгэх 
бус, харин ч тэдгээр олон онолууд хэрхэн ямар учраас 
оршин тогтнож өөр өөр лидершип амжилттай 
хүмүүсийн тус тусын энерги төрөлх авъяас чадвараас 
үүдэн бий болж байгааг батлан харуулаад зогсохгүй, 
тэдгээр олон зөрчилдөөнтэй харагдах онолуудын тус 
тусын байр байршил, харилцан уялдаатай шинж 
чанараараа давуу харуулж өгснөөрөө асар том 
нээлтийг хийсэн.  

Энэ нь асар өргөн хэмжээний амжилтын философи 
олон арван соёл уламжлалууд, бизнесийн болон эдийн 
засгийн хөгжлийн явцад гарсан хэдэн мянган жилийн 
туршид хувьсал хэмнэлд ч бас өөр өөрийн тайлбар 
аргачлалтай болох нь харагддагаараа өнөөгийн 
бидэнд асар оновчтой хэрэгсэл болж чадаж байгаа нь 
онцгой амжилт юм.  

Баялгийн Динамикийг 5 өөр төрлийн энергийн 
урсгал, улирал, элементийн харилцан уялдаа гээд 
задлан хөгжүүлэхэд асар том цар хүрээг тэлээд 
зогсохгүй, бид Баялгийн Динамикийн дөрвөлжинд 
маш энгийнээр схемжүүлэн харуулсан байгааг 
хэрэглээндээ ашиглан нэвтрүүлээрэй. 



БИДНИЙ ХАМГИЙН ТОМ ШАЛТАГ 

Зарим хүмүүс агуу их баялгийн эрэлд гарч 
амжилтанд хүрч чаддаг байхад, зарим хүмүүс яагаад 
чаддаггүй болохыг тайлбарласан олон янзын 
шалтгаанууд бий. Ихэнх хүмүүс өөрийн нөхцөлд 
тодорхой тайлбар шалтаг хэлж оролдож үзэхээсээ ч 
өмнө бууж өгөх хангалттай баримт нотолгоо болгож 
чаддаг.  

Тухайлбал, “Тэр чинь мөнгөтэй гэр бүлд төрсөн.”, 
“Тэр авъяастай сэргэлэн хүн, надад тэр нь байхгүй”, 
“Харваас тэр хүнд удирдах авъяас чадвар нь байна, 
надад тийм чадал алга.” гэх мэтчилэн бид ярьдаг.  

Бидний хамгийн агуу том шалтаг бол бид өөртөө 
маргаашийг бүтээх хэмжээний хангалттай боломж 
байхгүй байна гэж лавтай итгэсэнд л байдаг.  

ПАРАЛЛЕЛ ЗЭРЭГЦЭН ОРШИХ ЕРТӨНЦҮҮД 

Хүмүүн бид өөр өөр сэтгэхүйн ертөнцөд амьдардаг. 
Баялаг бүтээгчдийн анхны гараагаа эхлэхдээ онцгой 
аргачлал эхэлсэн шинж чанаруудаараа хэрхэн 
ялгаатай атлаа параллел зэрэгцэн оршиж байгаагаар 
нь харьцуулан харцгаая.  

Хэрэв Билл Гэйтс карьераа хөл бөмбөгчин болох 
гэж сонгосон бол яах байсан бол? Хэрэв Опра Уинфрэй 
барааны арилжаа худалдаа хийдэг байсан бол ямар 
байх бол? Хэрэв Баялаг Бүтээгчид өөрийн энергийн 
хамгийн хялбар замыг сонголгүйгээр өөр замаар 
явсан бол бид өнөөдөр тэдний талаар сонсоогүй, огт 
мэддэггүй байх байсан.  



Бидний хүн нэг бүр төрөлхийн дадал, авъяас 
билэгтээ тохирсон замыг сонгодог. Энэ замаараа 
замнаж явах үедээ л бид жинхэнэ өөрийн 
потенциалынхаа ид шидийг гаргаж тодрон гардаг. 
Таны ч хувьд ялгаагүй. Та Баялгийн Динамикийн 
дөрвөлжингийн доторх аль нэг замаар авъяас 
чадвараа илэрхийлэх нь илүү хурдан атлаа хялбар 
санагдах болно.  

“ÁÈÄÍÈÉ ªÍÃªÐÑªÍÄ ÞÓ 
ÁÀÉÍÀ, ÁÈÄÍÈÉ ªÌÍª ÞÓ 
ÁÀÉÍÀ ÃÝÄÝÃ ÕÝÌÆÝÝ ÍÜ 

ÁÈÄÍÈÉ ÄÎÒÎÐ ÞÓ ÁÀÉÃÀÀ 
ÕÝÌÆÝÝÒÝÉ ÕÀÐÜÖÓÓËÀÕÀÄ 

ÀÑÀÐ ÆÈÆÈÃ.”  
- OLIVER WENDELL HOLMES  

БАЯЛГИЙН ДИНАМИКИЙН ОНЦЛОГ 

Ихэнх хүмүүс зан чанарын тестний талаар хаа нэг 
газар сонссон байдаг. Ялангуяа ажлын байр карьер 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ болоод зарим байгууллага 
ажилчид дунд тест ажиллуулах замаар тодруулах арга 
хайдаг боловч Баялгийн Динамикийн адил 
нарийвчилсан хувь хүний болон бизнесийн 
өсөлтүүдийн задаргаа стратеги өгөх нь ховор бий. Бид 
Баялаг Бүтээгчиддээ дараах хэдэн шинж чанараараа 
Баялгийн Динамикийн аргачлалыг ашиглахыг санал 
болгож байна.  



ЭНТРЕПРЕНЁРУУДАД ЗОРИУЛСАН ХЭРЭГСЭЛ 

Баялгийн Динамик хүнийг тодорхойлоод хайрцганд 
хийдэггүй, харин ч тэр хүний амжилтанд хүрэх  
томъёолол, уналтанд хүрэх шалтгаан, баг хамт олноо 
бүрдүүлэх аргачлал, сэтгэхүйн онцлог энергийн 
урсгалаа хөгжүүлэх замнал, тэдгээр замаар яваад 
амжилтанд хүрсэн шилдэг роль моделиудын жишээ 
гээд олон чухал хэрэгсэлүүдийг гарт нь олгодогоороо 
онцлог.  

“ÀÌÆÈËÒÒÀÉ Õ¯Ì¯¯Ñ ÍÝÃ 
ØÓËÓÓÍ ÇÀÌ ÑÎÍÃÎÎÄ 

Ò¯¯ÍÄÝÝ ¯ÍÝÍ×ÝÝÐ  
Ç¯ÒÃÝÑÝÍ ÁÀÉÄÀÃ.”  
-ANDREW CARNEGIE 

ЦАГ ХУГАЦААТАЙ УЯЛДУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ 

Цагийн аясаар бүх зүйлс өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж 
хувьсан шилждэг. Баялгийн Динамикийн бас нэг 
онцлог нь таны өөрийн энергийн урсгал өсөн 
хөгжихөд цаг хугацаа асар хүчтэй нөлөөлдөг болохыг 
илэрхийлдэг. Энергийн урсгалдаа цаг их зориулах 
тусмаа баялаг үүсэн хөгжих суурь нь батжиж дараа 
дараагийн ухамсартай орон зай руу хөгжих хувьсал 
явагдаж Баялгийн 9 түвшингийн үе шатуудад орох 
гогцоо нь тайлагддаг.  

Жич , Баялгийн 9 түвшингийн талаар F low 
Consultant-аасаа зөвлөмж аваарай. 



ЗӨН СОВИНГООРОО МЭДРЭХҮЙЦ, ДАГАХАД 
ХЯЛБАРХАН АРГАЧЛАЛ 

Хүмүүс маш олон зан чанарын тест хийснийхээ 
дараа ч бусдад тайлбарлаж ойлгоход хялбар схем 
аргачлалаа олж аваагүй байх тал бий. Баялгийн 
Динамикийн хувьд бол энэ талаар үнэхээр санаа 
зовохооргүй болгож боловсруулсан байгаа. 

8 профайлын шинж чанарууд тус бүрийг та сайн 
ойлгоод ирэх тусмаа энэ системийг бизнес рүүгээ 
нэвтрүүлээд үйл ажиллагаа ажлын үзүүлэлтийг өсгөхөд 
асар хурдан зөн совингоороо хослуулж уялдуулаад 
даган мөрдөхөд хялбар бэлтгэгдсэн. Хэрхэн үнэ цэнээ 
бий болгож, хэрхэн солилцоонд орж харилцан 
үргэлжлүүлж, өсгөж, үржүүлж тэлэхэд болохуйц үе шат 
бүхий хялбархан аргачлалуудыг наад захын 
энтрепренёруудын бизнесийн ертөнцөд шилжүүлэхэд 
хялбар. 

ЭНЕРГИЙН УРСГАЛТАЙ ХАМААРАЛТАЙ АРГА 

Бүх юмс энерги, энергийн урсгал. Таны өөрийн 
энергийн зохицолдолгоо, эрч хүч хэрхэн өсөж 
төлөхөөр дамжуулаад таны энергийг бизнесийн дотор 
ямар төрлийн энерги рүү шилжүүлснээр дараагийн 
баг хамт олон хүний бүтээлч энергийн тэжээл болж 
үргэлжлэх боломжтойг маш энгийнээр бүх юмс 
хоорондоо хэрхэн хамааралтайгаар өсөн тэлэх эсвэл 
ууршин агших нөхцөлийг та хялбархан харж ойлгож 
болно.  



ЭНТРЕПРЕНЁРИЙН ЗҮРХ СЭТГЭЛ СҮНС 
ШИНГЭСЭН ХАРИЛЦААНЫ АРГАЧЛАЛ 

Өнөө цагт Энтрепренёруудын бизнесийн 
аргачлалууд байнгын зах зээл эдийн засгийн, нийгэм 
улс төрийн өөрчлөлт хувьсалтай орон зайд тоглоход 
урьд өмнө байгаагүй шинэлэг сэтгэлгээ, бүтээлч 
аргачлал хэв маяг дээр л тулгуурладаг. Бизнес бүхэн 
өөрийн онцлогтойгоор зах зээлд хөгжин цэцэглэж 
чадвараа олдог бол, өөрийн онцлогоо бий болгож 
хөгжлийн шинэлэг хэв маягаа авч чадаагүй бизнесүүд 
мөхөх цагийн аяст ууршдаг.  

Энтрепренёруудын энэ адармаатай атлаа 
сонирхолтой аян зам сэтгэхүйд тохирохуйц тэр л 
онцгой хэв маягийг болгодог “Яагаад?” асуултаар 
эхэлж эрэлд гардаг алсын хараа зорилгоо тодруулах 
тэр л сэтгэхүй, 8 профайл тус бүрийн өөр өөр байр 
байршил асуултын хариултууд, амжилтын хэв маягууд 
авцалдан нийлж, олны дэмжлэгээр хамтын зүг 
чиглэлээр өсөн хөгждөг тэр аян замыг Баялаг бүтээгч 
Энтрепренёрын зүрх сэтгэл эрч хүч, тэмүүлэлийн 
цуцашгүй хүчтэй эрин зууныг бид энэхүү гайхалтай 
хэрэгсэл болгон Баялгийн Динамик болон Талент 
Динамикаар дамжуулан бүтээлээ.  



 

6. 
БАГИЙН ҮҮРЭГ РОЛЬ БА 
ЦИКЛҮҮД 

 

А
ливаа бизнес хувьсан хөгждөгийн адил 
бизнесийн манлайлал ч бас өсөн дэвжиж 
хувьсах ёстой. Хэнри Фордын хэлсэнчлэн “Хэн 
босс болох ёстой вэ?” гэдэг асуултанд хариулах 

нь - “Энэ дуурийн гоцлон дуулаач нь хэн бэ?” гэдгийг 
сонгохоос ялгаа байхгүй”  Мэдээж гоцлон дуулж чадах 
хүн нь л сонгогдоно.  

Тиймээс ч бизнесийн улирал өөрчлөгдөөд ирэхийн 
аяст тухайн улиралд тохирох эзэн нь манлайлан 
удирдаж чиглүүлнэ. Хамгийн амжилттай гарааны 
бизнесүүдийн үргэлж Дайнамо энергитэй Бүтээгч 
эсвэл Од профайлтай манлайлагчид байсан. Зах 
зээлийнхээ хувь хэмжээг өсгөх, зах зээлдээ нэвтрүүлж 
тэргүүлэх, олон нийтийн нөлөөг хүчирхэгжүүлэх гэх 
мэт дээрээ ихэвчлэн Блэйз энергитэй Дэмжигчид, 
Гэрээчидээр удирдуулдаг. Хамгийн амжилттай зах 
з э элийнхээ үйлчилгээ , арилжаа наймааны 
бодлогоороо хүчтэй байдаг бизнес бол Темпо 
энергитэй Гэрээчид, Арилжаачид, Нөөцлөгчид байдаг. 
Зах зээл нь тогтворжсон салбарт тэргүүлдэг 



бизнесүүдийг чанар чансаагаар нь барьж хяналт 
тавьж чаддаг бизнесүүд Стиль энергитэй Нөөцлөгчид, 
Лордууд, Механикуудын бодлого байдаг.  

Бизнес чинь ямар түвшинд ямар улиралд явж 
байгаагаа яаж мэдэх вэ? Дөнгөж давж гараад ардаа 
тавьсан улиралаа хараад л түүгээрээ дамжуулаад одоо 
шилжин орсон улиралаа тогтоож болно. Хэрэв та маш 
сайн бараа бүтээгдэхүүн зах зээл дээр тавиад тэр нь 
үнэ цэнээ харуулаад баталгаатай нь харагдаад эхэлсэн 
бол та хаврын улиралыг давж гараад зуны улирал руу 
орж одоо зах зээлээ тэлэх улиралын ажилдаа орж 
байна гэсэн үг. Хэрэв танд шинэ үйлчлүүлэгчид орж 
ирээд борлуулалт хийхэд хялбар болоод эхэлсэн бол та 
зуны улиралаас гараад намрын улирал руу шилжиж 
үйлчилгээгээ хэрхэн илүү чанаржуулсан тогтмол үр 
өгөөжтэйгээр хүргэх асуудалдаа орсон байна гэсэн үг. 
Хэрэв танай үйлчлүүлэгчид сэтгэл хангалуун, ажилчид 
тань ажилдаа дадлагажаад жигдрээд эхэлсэн, зөв 
системтэй, сайжруулсан аргачлалуудаа боловсруулах 
цаг хугацаа руугаа шилжиж буй бол та намрын 
улиралаас өвлийн улиралыг мэдэрч байна гэсэн үг.  
Ингэснээрээ та удахгүй ирэх хаврын улиралынхаа 
бэлтгэлийг хийж байна. 

Энтрепренёруудын хийдэг хамгийн том алдаа бол 
тэд амжилтанд хүрсэн ялалтын аргачлалаа хэт удаан 
нэвтрүүлж нэгэн хэв маяг руу шилжээд ирсэнээс их 
болдог. Ингэснээр тэднийг амжилтанд хүргэсэн 
ялалтын дүрэм нь уналтын шалтгаан болж хувирах нь 
бий. Бас нэг алдаа нь юу гэвэл, буруу хүнийг буруу 
ажилд буруу үүрэг рольд оруулж, сонголтоо мэргэжил,  
ажлынх нь туршлага дээр үндэслэдэг боловч төрөлх 



авъяас чадвар дээр нь тулгуурлаж үүсгээгүйд бий 
болдог.  

Таны сонголт бол танай багийн хэн нь ямар 
энтерпрайз, төсөл удирдан авч явах ёстой зөв эзэн 
байж чадах вэ гэдгээ олж харахад л их учир бий.  

“ÀÂÚßÀÑ ÒÎÃËÎÎÌÛÍ 
ßËÀËÒÛÃ ÀÂ×ÈÐÄÀÃ ÁÎËÎÂ×, 

ÁÀÃÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ,  
ÓÕÀÀËÀÃ ÑÝÒÃÝËÃÝÝ  

ÒÀÍÛÃ ÀÂÀÐÃÀ ÁÎËÃÎÄÎÃ” - 
ÌÀÉÊË ÆÎÐÄÀÍ 

Та төрөлхийн авъяасаа дагах үед урсгалдаа ордог. 
Танай багийн цаг улирал багийн бүх гишүүд өөр 
өөрийн энергийн урсгалаа дагах үед гар нийлж урсан 
орж ирдэг. Давтамж тус бүр, профайл тус бүр өөр 
өөрийн байр сууриндаа багийг бүрдүүлж ажиллах нь 
хамгийн үр өгөөжтэй. Ихэвчлэн сайн багийг үр 
өгөөжтэй нэг хүн л бий болгодоггүй, харин байгаа 
багийг үр өгөөжтэй ажиллахад нь нөлөөлж чадсан хүн 
үр өгөөжийг бий болгодог.  

Доорх хэсэгт бид профайл тус бүр дээр ямар үйл 
ажиллагаа ажил хариуцах нь тухайн хүний хамгийн 
хүчтэй ажлын урсгал бий болгохыг тусган харуулав.  

БҮТЭЭГЧ 

Бүтээгчид юмыг санаачлахдаа маш сайн. Хэдийгээр 
тэд замбараагүй байдлыг бүтээхдээ маш хурдан ч, бас 



замбараагүй байдлаас гарах гаргалгааг маш хурдан 
бүтээлч шинэ сэтгэлгээгээр гарахад нь нөлөөлдгөөрөө 
хүчтэй хүмүүс. Шинэ бүтээгдэхүүн, төсөл дээр тэднийг 
байрлуулвал хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ төсөл 
маань хэлбэржээд байр сууриа олоод эхэлмэгц нь 
тэднийг өөр шинэ ажил руу хуваарилж өгвөл 
зохимжтой.  

ОД 

Оддууд юмыг тусгаж өлгөж авахдаа хурдан, бүхнийг 
зарлан сурталчилж юмны өмнө тэднийг гаргах нь маш 
чухал. Тэднийг гялалзах боломжийг нь олгоод өг, үр 
дүн гаргахад нь орон зай өгөөд, эрх чөлөөг нь бий 
болговол бүүр сайн. Тэднийг хянах гээд хэрэггүй. 
Тэднийг дэмжих систем, дэмжлэг үзүүлээд өгвөл тэд 
шинэ бизнес дээр төвлөрөхөд нь тустай.  

ДЭМЖИГЧ 

Дэмжигчид бол шилдэг лидерүүд боловч тэднийг 
төлөвлөгөө гаргахад нь бүү найд. Дэмжигчийн 
туслалцаатайгаар төлөвлөгөө гаргаад, тэднийг энэ 
төлөвлөгөөгөө манлайлаад ажиллахад нь бэлэн болго. 
Өөрийн гэсэн менежментийн хэв маягаа олоод тус 
бүрийн ажлын хэсэг дээрээ байрших эрх чөлөөг нь 
олго.  

ГЭРЭЭЧ  

Гэрээчид бол шилдэг энх тайвныг бүрдүүлэгчид 
учир бүгдийг таатай сайхан сэтгэгдэлтэй байлгаж 



чаддаг. Тэднийг огт танихгүй хүн рүү холбогдоод 
харилцана гэж бүү найд, учир нь тэд өөрсдийн бий 
болгосон харилцаан дээрээ л илүү тулгуурладаг 
хүмүүс. Гэрээчдийг одоо байгаа үйлчлүүлэгчдээ 
тордох, харилцаагаа баталгаажуулахад нь л илүү 
ажилла.  

АРИЛЖААЧ 

Арилжаачид бол шилдэг хэлэлцээр хийгчид. Тэд 
хамгийн хямд үнийг олохдоо сайн, юм худалдаж 
авахад ч, юмыг зарахад ч энэ тал нь илүү сайн 
ажиглагдана . Ажлынхаа байр цар хүрээг нэг 
тогтоочихвол тэд зах зээлд болон баг дотор хаана юу 
болж байгааг сонсохдоо гаргууд. 

НӨӨЦЛӨГЧ 

Нөөцлөгчид бол шилдэг төлөөлөгчид . Тэд 
найдвартай, юмыг цагт нь хийнэ, тэд яарч буруу 
шийдвэр гаргахыг хүсдэггүй. Нөөцлөгчид шилдэг 
төслийн менежерүүд, тодорхой нэг ажлыг найдвартай 
гүйцэтгэхдээ сайн.  

ЛОРД 

Лордууд бол шилдэг анализ хийгчид. Тэдэнд  
тооцоо хийгээд нарийн ширийныг зохицуулж ажиллах 
орон зайг нь гаргаад тэднээс анализ дүгнэлт хийхийг 
даатга. Тэднийг гадагшаа гараад хүнтэй уулзаж, 
нетворк хийхийг бүү шаард. Тэд юмны цаанаас 
анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ сайн.  



МЕХАНИК 

Механикууд бол шилдэг төгсгөл тавигчид. Тэд 
процесийг дүгнээд, ухаалаг байдлаар хийх аргачлал 
гаргаад, дараагийн удаад сайжруулсан байдал 
бүрдүүлэхдээ сайн. Тэднийг шинээр санаачилж юм хий 
гэж бүү хэл, харин тэдэнд одоо байгаа байдлаа 
танилцуулаад, үйл явц, бараа бүтээгдэхүүнийг 
сайжруулах тал дээр нь найдвал илүү үр өгөөжтэй.  

Бид багийн гишүүдийг өөр өөрийнх нь энергийн 
зөв урсгалыг ашиглах төрлийн нөхцөл өгөөгүй 
тохиолдолд бид өөрсдийгөө буруутгахаас өөр аргагүй.  
Мэдээж бусад хүмүүс маань өөрийнхөө энерги дээрээ 
үйл ажиллагаагаа хийх орон зайгаа бүрдүүлээгүй бол 
хүссэн хүсээгүй та ч бас өөрийн гэсэн энергийн 
урсгалаасаа гарах л болно.  



 

7. 
ПРОФАЙЛ ТУС БҮРИЙН 
МАНЛАЙЛАХ ХЭВ МАЯГ 
СТИЛЬ 

 

Л
идершип Манлайллын талаар “Хэрхэн сайн 
манлайлагч болох вэ?” сэдвийн дор маш олон 
янзын ном гарын авлагуудыг та үзэж суралцаж 
болно. Яг үнэндээ хүн бүхний манлайллын хэв 

маяг байгалиас заяасан авъяас дээрээ тулгуурлаад өөр 
өөр шинж чанараар илэрдэг. Хэрэв та өөрийн зан 
чанарт тохиромжгүй манлайллын хэв маягийг 
хэрэгжүүлэх гэж оролдоод бүтэлгүйтээд байгаа мэт, 
эсвэл нэг л эв хаваа олохгүй, тухгүй мэдрэмж төрөөд 
байгаа, тэр бүү хэл бууж өгөөд өөрийгөө “Муу 
манлайлагч” хэмээн бодож явдаг бол би таныг энэ 
бодлоо өөрчлөх өөрийн манлайллын шинж 
чанарынхаа онцлогыг таньж нээхийг урьж байна.  



БҮТЭЭГЧ 

Бүтээгчид алсын хараандаа тохирсон өндөр 
зэрэглэлийн стандарт бий болгож, түүнийгээ ажлын 
жагсаалт гаргаж, зорилго болгон төвлөрөхдөө сайн. 
Бүтээгчдийг нарийвчилсан тооцоон дээр сайн анализ 
хийнэ эсвэл хүмүүстэй хамгийн сайн харилцаатай сайн 
л и д е р г эж б ү ү н а й д . Эн е р г и й н у р с г а л а а 
тогтворжуулахын тулд Бүтээгчид маш сайн нөлөөлөл 
үзүүлж чадах харилцаагаар дамжуулж багаа удирдаж, 
х үч т эй анализ тооцоо г ар гаж ирэх х үний 
туслалцаагаар арга замаар хийж чадвал хүний 
нөөцийн тал дээр ч, санхүү тооцоо хяналт дээр ч гарч 
болзошгүй асуудлыг зохицуулах боломжтой.  

ОД 

Оддыг баг хамт олон хүлээгээд эсвэл илтгэл тавих 
үзүүлбэрийн тоо баримт биш л бол нарийн ширийн 
тоо харчихаад баярлана гэж бүү найд. Одод өндөр 
стандартанд тэмүүлдэг, хамгийн сүүлийн мөчид цаг нь 
тулсан байсан ч тэр момент руугаа орж шилдэг дүр 
төрх рүүгээ хувирдаг. Тэдний манлайлал урам хайрлах, 
бусдын өмнө гарч жолоодох хэрэгтэй байдаг учир, 
тэдэнд маш хүчтэй Гэрээч профайлтай хамтрагчид 
байж, аюулгүй харилцаа, хүчтэй санхүүгийн мөнгөн 
тооцоолол хийж, системчилж оруулж өгдөг дэмжлэгүүд 
хэрэг болдог.  



ДЭМЖИГЧ 

Од профайлын яг хажууд зэрэгцэж байрладаг шинж 
чанараараа энэ 2-ийн ялгаа нь нэг нь цахилгаан 
цахилж буй мэт, нөгөө нь мөндөр ниргэх мэт. 
Дэмжигчид хаа явсан газраа үнэнч найз нөхөд 
олонтой, Оддын хувьд хамгийн том хэцүү асуудлын нэг 
нь энэ байдаг. Учир нь Одод гараа дүрэхгүйгээр 
бусдыг бишрүүлж чаддаг бол, Дэмжигчид гараа 
оролцож мотивацийг татдаг. Дэмжигчид зөн совиндоо 
ч итгэдэг, мэдрэмжиндээ ч итгэдэг, энэ нь Бүтээгчдийг 
бодвол тэдний Баялаг Бүтээгчдийн зөн совинг мэдрэх 
антентай, үүгээрээ Бүтээгчийн алсын харааг харж, 
бусдын үйлдэл рүү мэдрэмжээрээ хөрвүүлж үйлдэл 
болгоход нь гүйцэтгэх томоохон манлайлах байр 
суурийг бүрдүүлж чаддаг. 

ГЭРЭЭЧ 

Гэрээчид хүнтэй харилцах одонд төрсөн, хүмүүсийн 
хүн, гэвч тэд Оддыг бодвол хувийн амьдралаа илүү 
нандигнадаг учир нэг хүнтэй нэг цаг үед харилцахыг 
чухалчилдаг. Гэрээчдийг төлөвлөгөөний дагуу 
ажиллана гэж бүү найд, тэднийг уулзалтанд яваад 
ирэхээрээ огт өөр үр дүн гаргаад орж ирэх 
магадлалтай, гэхдээ түрүүчийн төсөөлж байснаасаа 
хавьгүй дээр ярих сэдэвтэй орж ирнэ гэж бод. Гэрээчид 
тогтмол харилцаа холбоо үүсгэж, чихээ газар тавьж, 
юу болж өрнөж б ай г а а г с он с ож , б у с д а а с 
тусгаарлагдахгүйгээр, бас хэт олон хүнтэй биш, бас 
ганцаараа оффист үлдэх нөхцөлгүйгээр орчин бүрдүүл. 



АРИЛЖААЧ 

Арилжаачдыг хоосон хүснэгт өгөөд бөглөөд бич 
гэвэл зайлсхийдэг, гэхдээ сайн ажигласныхаа эцэст 
ерөнхий хэв маягийг нь хараад эвлүүлж тоглож байгаа 
мэт бөглөдөг. Тэд зах зээл дээр болж байгаа зүйлстэй 
харилцаа өрнүүлж, хамт байгаа хүмүүстэй холбогдох 
замаар тэд өсөн хөгждөг. Арилжаачдыг энэ 
харилцаанаас салгаад гаргасан тохиолдолд тэд маш их 
удаж байж тэр урсгал хэв маягаа буцаан олтолоо 
урсгалаа аажуухан сэргээж эхэлдэг. Арилжаачид урт 
хугацааны том зорилгоос илүүтэйгээр өдөр тутмын 
үйл ажиллагаандаа илүү сайн толгойлж чаддаг, 
үүгээрээ ч тэд тухайн үйл ажиллагаанд илүү зохистой 
үр өгөөжтэй шийдвэрүүд гаргах магадлал нь өсдөг. 
Агуу Арилжаачид бүгд үйлдэл дундаас манлайлал хийж 
чаддаг, Бүтээгчид харин зах зээлд болж байгаа 
шуугианаас шалтгаалахгүйгээр хамгийн шилдэг 
манлайлах ажлаа хийдэг. Үүгээрээ тэд эрс тэс ялгаатай. 

НӨӨЦЛӨГЧ 

Нөөцлөгчдийн анализ хийх чадвар, юмны цагийг 
нь тааруулж хөдөлж чаддаг авъяасыг нийлүүлвэл маш 
чадварлаг төслийн менежер байж цагт нь ажлыг 
амжуулахад нь нөлөөлдөг. Нөөцлөгчдийн найдвартай 
тууштай байдал тэднийг маш олон төрлийн салбар 
дээр нилээн нэр хүндтэй байр суурьтай амжилтанд 
хүрэхэд нь нөлөөлж чаддаг. Тэдний маш олон нь 
оффисийн ёс зүй дүрэм журам сахиж, тухайн салбар 
дээрээ жоохон сонирхолтой л бол ул суурьтай 



зохицуулалт хийх чадвартай гэдгээ харуулдаг. 
Нөөцлөгчид өөрсдийн багаа сонгож ажиллуулах 
дээрээ тулвал маш сайн сонголт хийж, бусдыг 
найдвартай түвшинд нь зохицуулж чаддагаараа 
манлайлдаг багийг цагт нь амжуулж ажил хэрэгчээр 
гүйцэтгэж чаддагаараа гайхшруулдаг тал бий. 

ЛОРД 

Амжилттай Лордууд өөрийнх нь хийж буй ажлыг 
хэн нэгэн хүн хүрч ирээд хийж чадна гэдгийг мэдээд 
зогсохгүй, тэд өөрсдийгөө төлөөлөн орлуулах хүнийг 
битүүхэн хүсч байдаг. Тэдний үнэт хөрөнгө нь өөрийнх 
нь өмнөөс мөнгө хийгээд явж байгаа нөхцөл 
б ү р д ү ү л с э н ү е д э э а л ь бо лох өөрийн х нь 
оролцоогүйгээр үр өгөөжөө өгч чаддаг болгоод үлдсэн 
цагтаа тэд эрх чөлөөтэйгээр юу дуртайгаа хийх 
боломжтой болохыг эрхэмлэдэг. Лордууд үр өгөөж 
муутай алдагдалтай дэмий өндөр асуудалтай зүйлсийг 
танихдаа их гаргууд. Учир нь тэд аливааг яаж хянаж 
замбараатай цэгцтэй үр өгөөжтэй байлгах вэ гэдгээ 
анализ хийгээд түүнийгээ бүрэн бүтнээр нь хянаж 
харж чаддаг. Энэ арга бодит материаллаг хөрөнгө дээр  
ажиллах боловч хүмүүс дээр тулаад ирэхэд тийм ч 
сайн хяналтын түвшинд нөлөөлж чаддаггүй. Тийм ч 
учраас Лордууд манлайллыг гартаа авахдаа тооцоолол 
өгөгдөлөөр тэргүүлдэг боловч хүмүүс дээр яриагаараа 
хамтын ажиллагаагаараа хүрч манлайлж чаддаггүй. 
Лордууд хүмүүсээс илүү тухайн ажлын үйл явц, 
процесс дээр илүү үнэ цэнэ бүтээж, өөрсдийн ид 



шидтэй энэ чадвараараа баг дотор хүчтэй байршилаа 
тогтоож чаддаг. 

МЕХАНИК 

Механикууд юмыг жижиглэн хувааж задлан тавиад 
буцаан эвлүүлэн нийлүүлж сайжруулж ажиллах дуртай. 
Тэд хөдөлж буй машины дугуйг салган засварлаж 
эвлүүлэх хүндрэлтэй ажлын сорилтонд дуртай, 
үүгээрээ ч тэд нэр хүндэд автаж тал зассан хүмүүсийн 
хийсэн ажлуудыг байнга эвгүй байдалд оруулдаг. 
Зарим Механикуудад энэ нь тааламжтай мэдрэмж 
төрүүлдэг бол, заримд нь энэ асуудал илүү хүндрэлтэй 
төвөгтэй нөхцөлд оруулах нь бий. Механикууд 
зөрчилдөөнөөс гадуур ангид явах тусмаа өөрт нь 
амар. Оронд нь тэд өөрийн процесс, системийг 
сайжруулах асуудалдаа төвлөрч, түүгээрээ багийн 
ажлыг сайжруулах дадлагажуулалт сургалтаар оруулж 
өгвөл өндөр амжилтыг бүрдүүлэх боломжоо таньдаг. 



CREATOR - БҮТЭЭГЧ 
 

ИЛҮҮ САЙН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН БҮТЭЭГЧ 

Á¯ÒÝÝÃ× ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Төсөөлөгч, бүтээлч, өөдрөг, эрч хүч өгдөг, 
бусдад урам зориг өгдөг, олон төрлийн юмыг 
зохицуулж чаддаг, маш хурдан үр дүн гаргадаг, 
аливааг санаачлан эхлэхдээ гаргууд 

Сул тал: Цагийн мэдрэмж муу, тэвчээргүй, бусдын 
хийж чадах зүйлс дээр хэт өөдрөг, маш амархан 
сатаардаг, юмыг дуусгахдаа муу.  

Амжилтууд:  Зарлан сурталчлах болон тооцоо 
хяналт сайтай багийн дэмжлэгтэйгээр эрх 
чөлөөтэйгээр бүтээх үедээ хамгийн шилдэг. Том 
зорилго стратегитайгаар бүтээлч ажлынхаа төгсгөлийг 
харах үедээ хамгийн шилдэг үр дүнг гаргадаг.  
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Бэрхшээлүүд: Хэт их хянах, хэт хурдан хийх, бусдад 
хэт өндөр горьдлого найдвар тавьж оролдсоноосоо 
уналтанд ордог. Бүтээгчид уналтанд орохдоо бүх юмыг 
өөртөө дотогшоо авч, харилцаа горьдлогоосоо 
уналтанд хүрдэг.  

Баг доторх  шилдэг дүр: Бүтээлч төслүүд, бүтээлчээр 
бэрхшээл асуудал шийдэх, том зургаар харах, стратеги 
гаргах , үйлдэл дээр тулгуурласан манлайлал , 
зураглалаар суралцах, энгийн дүгнэлт гаргахад 
харилцах.  

Баг доторх муу дүр: Цаг барих, нарийвчилсан 
анализ дүгнэлт гаргах, багийн гишүүдэд цаг гаргах, 
тэвчээртэйгээр тайван байх, үйл ажиллагааг хянах, 
номноос суралцах, тооцоогоор хяналт тогтоож 
харилцах 

Амьдралын шилдэг дүр: Томоор зураглах, бизнес 
стратеги , санаа оноо солилцох , бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэх, дизайн гаргах, эрсдэл үүрэх, шинэ компани 
байгуулах 

Амьдралын муу дүр: Үйлчилгээний ажил, давтан 
хийх ажлууд, нарийн тооцоо анализ, маркетингийн 
судалгаа, нягтлан унших, тэвчээртэйгээр практик 
нэвтрүүлэх, цаг барих 

Үлгэр жишээ авах Бүтээлчид: Томас Эдисон (General 
Electric), Уолт Диснэй (Walt Disney Company), Билл Гэйтс 



(Microsoft), Стиев Жобс (Apple/Pixar), Ричард Брансон 
(Virgin), Ж К Роулин (Harry Potter), Стевен Спиэлберг 
(SGK DreamWorks) 



 
R i c h a r d B r a n s o n - б ү т э э л ч 
сэтгэхүйгээрээ Virgin Group үүсгэж, 
маш олон бизнесүүд бүтээсэн , 
бизнес тус бүр нь өөрсдийгөө 
хөгжүүлэн өсгөх чадвартай эрүүл 
багаар хөгждөг.  
 

Steve Jobs - Apple , P ixar-аар 
дамжуулж маш өндөр инноваци 
хөгжүүлсэнээр, компютер, хөгжим, 
гар утасны зах зээлийг орвонгоор 
нь шинэчилсэн. 
 

Bill Gates - Microsoft-ийг үүсгэн 
байгуулагч, дэлхийн хамгийн баян, 
тэрбумтан. Gates Foundation-ийн 
бүтээлч инновациар дамжуулж 
филантропик төслүүд хэрэгжүүлдэг.  
 

S a ra B l a ke l y - S p a n x үүсгэн 
байгуулагч, гэрээсээ факс машин 
зардаг байхаас эхлээд тэрбумтан 
болох гараагаа эхэлсэн, тэрбумтан.



TRADER - АРИЛЖААЧ 
 

ХЯМД ҮНЭЭР АВААД, ӨНДӨР ҮНЭЭР ЗАРАХ 

ÀÐÈËÆÀÀ× ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Баланс сайтай, ажиглах чадвартай, ул 
суурьтай, юу шударга вэ гэдгийг сайн мэддэг. Хүнд цаг 
зориулдаг, гол руу нь орж чаддаг, ихэвчлэн бусдын 
харахгүй байгаа юмыг харж чаддаг. 

Сул тал: Үр дүн гаргахын тулд чиглэл хэрэгтэй, шинэ 
юм хүсэхээсээ илүүтэйгээр одоо байгаа юмандаа сэтгэл 
ханах шинжтэй, харж байж юманд итгэхийг хүсдэг, ойр 
зуурын юманд чиглэлээ алддаг, зорилгоо тодорхой 
болгохгүй бол төөрчих гээд байдаг нь элбэг. 

Амжилтууд: Үйлдэл хийх ажил ихтэй үед хамгийн 
сайнаараа ажилладаг. Арилжаачид шууд гар дүрж 
ажилдаа орж, харилцаа үүсгэх дуртай. Тэд удирдлагыг 
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авсан үедээ тухайн цаг хугацаанд нь тохирсон 
шийдвэрүүд гаргаж чаддаг, ямар нэг хүнд нөхцөл 
хямралын үед хамгийн сайн манлайлагчид байж 
чаддаг. 

Бэрхшээлүүд: Арилжаачид шинээр юм бүтээх эсвэл 
огт хоосон цаасан дээр төлөвлөгөө гаргаж чаддаггүй. 
Тэд өөртөө хэт их ачаалал үүрч, түүнийгээ бусдад 
хуваарилж бусдаар үр өгөөжтэй түвшинд хийлгэж 
чадаагүйгээсээ уналтанд орох нь бий. Тэд чиглэлээ 
тодруулахын тулд хэт их нөөц бололцоо мэдээлэл 
цуглуулж байж дараа нь зөв шийдвэр гаргах гээд цаг 
их алддаг. 

Баг доторх  шилдэг дүр: Багийнхныг нэгдүүлж 
бүхнийг шударга баланстай бариулж чаддаг, үйл 
ажиллагааг хянан ажиглаж, цагийг нь бариулж, үйлдэл 
дээр тулгрууласан манлайлал хийж чаддаг. Хийж буй 
ажлаараа дамжуулж суралцдаг, ажиглалт хийж, нэг цаг 
үед нэг хүнтэй харилцахыг чухалчилдаг. 

Баг доторх муу дүр: Илтгэл тавих, шинэ санаа гаргах 
эсвэл төлөвлөгөө гаргах, өөрчлөлт гаргах, үр дүн үйл 
ажиллагаан дээр тулгуурласан манлайлал хийх, зураг 
графикаар суралцах, харилцаагаа илтгэлээр эсвэл 
зургаар илэрхийлэхдээ тааруу.  

Амьдралын шилдэг дүр: Үйлчлүүлэгчийг тордох, 
яаралтай түргэний үйлчилгээ, зах зээл арилжааны 
талбар, хүний нөөцийн менежмент, багийн хамтын 
ажиллагаа 



Амьдралын муу дүр: Дизайн гаргах, стратеги дээр 
тулгуурласан лидершип, илтгэл тавих, маркетинг, 
санхүүгийн тооцоо нягтлан бодох, систем дизайн 

Үлгэр жишээ авах Арилжаачид: Жорж Сорос 
(Quantum fund), Петер Линч (Fidelity), Жон Темплетон 
(Templeton Growth Fund), Жим Рожерс (Rogers 
International Commodities), Нелсон Мандела, Махатма 
Ганди  



 
Joanne Liu , Doctors without 
Borders-ийн ерөнхийлөгч, эрүүл 
мэндийн салбарт амьдралынхаа 
хамаг насыг зориулсан арилжаач 

 

Melinda Gates, Gates Foundation - 
30 тэрбумын буяны үйл ажиллагаа 
зохицуулах Бил Гэйтсийн эхнэр, 
гол түлхүүр үйл ажиллагааг 
манлайлагч  

 

Carl Icahn - Icahn Enterprises 
үүсгэн байгуулагч, 21 тэрбумыг 
бүтээсэн , нийгэмд өөрчлөлт 
авчра х хөдөл гөөн д эмжих 
хөрөнгө оруулагч гэдгээрээ 
алдартай, хөрөнгө оруулалтын 
компани 

R a y D a l i o - 1 6 0 т э р б умын 
х ө р ө н г и й г э р г э л д ү ү л д э г 
Bridgewater хөрөнгө оруулалтын 
арилжааны санг үүсгэн байгуулсан, 
тэрбумтан 



ACCUMULATOR - 
НӨӨЦЛӨГЧ 

 
АВААД, ҮНЭТ ХӨРӨНГӨӨ БҮРДҮҮЛЭГЧ 

ÍªªÖËªÃ× ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Найдвартай, цагтаа амжуулдаг, зохион 
байгуулалттай, зөв цаг, зөв газраа байхын хичээдэг, юу 
буруу болох бол гэж хардаг, багийг хамтад нь барьдаг. 

Сул тал: Шийдвэр гаргахад нь хүндрэлтэй тулгардаг, 
жижиг сажиг юманд их амархан сатаардаг, буруу юм 
хийхээс айж санаа зовдог, хэрэгтэй хэрэггүй юм их 
цуглуулдаг, будилаантай юмнаас зугтаадаг.  

Амжилтууд: Ганцааранг нь орхиод өөртөө тохирсон 
цагаараа ажиллавал илүү бүтээмжтэй ажилладаг. 
Нөөцлөгчид бол яст мэлхийн хурдаар явсаар барианд 
хүрч ялдаг шинж чанартайгаараа онцлог. Юмыг 
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эхлэхээсээ өмнө их уддаг, бусад хүмүүс ардаа орхисон 
юмсыг үргэлжлүүлж барьж авдаг. Тэд өөрсдийн 
хөлөөрөө үр дүнг гаргахыг чухалчилдаг. 

Бэрхшээлүүд: Нөөцлөгчид ихэвчлэн хангалттай 
мэдээлэл эсвэл чиглэл олж авахын төлөө их удаан цаг 
алддаг. Хөлбөмбөг дээр бол хаалгаа хамгаалахад 
хамгийн сайн хамгаалагчид нөөцлөгчид байдаг, учир 
нь тэд маш болгоомжтой. Тэд олны өмнө нь гарч 
удирдах дургүй.  

Баг доторх  шилдэг дүр: Төслийн цагийг барьж 
чаддаг, багийн нарийн ширийн судалгаан дээр ар тал 
нь байж чаддаг, зохион байгуулалт, үйлдэл дээр 
тулгуурласан манлайлал хийх, нягталж хэмжиж, 
ажиглах маягаар суралцдаг, тооцоо баримт дээр 
тулгуурлаж харилцвал илүү сайн суралцдаг.  

Баг доторх муу дүр: Замбараагүй зохион байгуулалт 
муутай нөхцөл байдалд өөрчлөлт хийх дургүй, бүтээлч 
дизайн гаргахдаа тааруу, зохион бичлэг бичих 
сонирхол муу, нетворк хийх дургүй, хүмүүсийг 
удирдаж манлайлах дургүй, маргаан өрнүүлэх замаар 
суралцаж ярихдаа дургүй, зураг төсөөлөл эсвэл 
яриагаар харилцах дургүй. 

Амьдралын шилдэг дүр: Төслийн менежмент, 
шинжлэх ухааны судалгаа, зах зээлийн судалгаа, 
тооцоо судалгаа, зохион байгуулалт, цаг баримтлах, 
нарийн жижиг зүйлс дээр тулгуурласан ажлууддаа 
гаргууд сайн.  



Амьдралын муу дүр : Сүлжээний маркетинг, 
хэлэлцээр хийх, нетворк хийх, бүтээлч шинэ сэтгэлгээ,  
дизайн гаргах, стратеги дээр тулгуурласан лидершип, 
илтгэл тавих 

Үлгэр жишээ авах Нөөцлөгчид: Бенжамин Грахам 
(Graham Newman Corporation), Уаррен Баффетт 
(Berkshire Hathaway), Ли Ка Шинг (Cheung Kong 
Holdings), Карлос Слим Хэлу (Telmex), Ж П Морган ( JP 
Morgan & Co) 



 
Wa r re n B uffe t t - B e r k s h i re 
Hathaway үүсгэн байгуулагч, маш 
болгоомжтой, нарийн тооцоон 
дээр үндэслэж хөрөнгө оруулалт 
хийдгээрээ алдартай, дэлхийн 
баячуудын нэг, тэрбумтан. 

H e l e n C l a r k - U N D P, Шинэ 
Зеландад 3 улирал дарааллаж 
Ерөнхий сайд болсонынхоо дараа, 
НҮБ-ын администратор ажил 
хийж байна.  
 

G i n a R i n e h a r t , H a n c o c k 
Prospecting, Австралын хамгийн 
баячуудын нэг, аавынхаа уурхайн 
компанийг аваад үнээний болоод 
м е д и а с т а н ц у у д б о л г о ж 
өргөжүүлсэн. 
  

Li Ka Shin, Cheung Kong Holdings - 
Хонконгийн хөрөнгийн зах 
зээлийн 15%-ийг компаниудыг 
э з э мшд э г , А з и йн х ам г и йн 
баячуудын нэг, өөрийн хүчээр 
тэрбумтан болсон. 



LORD - ЛОРД 
 

БЭЛЭН МӨНГӨ АВЧИРДАГ ХӨРӨНГИЙГ ХЯНАХ 

ËÎÐÄ ÏÐÎÔÀÉË  
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Болгоомжтой, зохион байгуулалттай, 
маш нарийн няхуур, бүх нөхцөл байдлыг анализ 
хийдэг, хүмүүсийн анзаардаггүй жижигхэн юмнуудыг 
олж харж чаддаг, бүх юм бүрэн харагдаад бүтэн үед 
санаа зовохгүй болдог. 

Сул тал: Ихэвчлэн хэт их хяналт тавих гэж хичээдэг, 
жижиг сажиг ярианд тэвчээр муутай, жижиг сажиг 
юманд байнга санаа зовдог,  

Амжилтууд: Ар талын нарийн тооцоон дээр илүү 
төвлөрдөг, урд талд хийдэг ажлуудаас чөлөөлөгдөх нь 
Лордуудын дүрэм. Систем зөв байрандаа ажиллах үед, 
Лордууд бүх юмс хоорондоо авцалдаатай зөөлөн 
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эргэлдэхэд нь асуудлыг зохицуулдаг. Лордууд том 
банкнуудын, том бизнесүүдийн ар талд тоо хэмжээсийг 
базаж суудаг хүмүүс. 

Бэрхшээлүүд: Лордуудыг юмыг хянах дуртай, 
тооцоонд сайн болгодог боловч хүнтэй харилцахдаа 
их дургүй. Жижиг яриа, түүх үлгэрийн ярианд дургүй 
баримт шахаж шаарддаг. Аливаа эхлүүлэн санаачлах 
юмсыг хаягдуулдаг учраас ихэвчлэн хохирсон мэт 
байдалд ордог. 

Баг доторх  шилдэг дүр: Лордуудыг юмыг хянах 
дуртай, тооцоонд сайн, тоо өгөгдөлийн менежмент 
хийх , оноог бариулах , хэмжиж тооцоололоор 
дамжуулж суралцах дуртай, тоо мэдэээлэл, анализаар 
харилцах дуртай. 

Баг доторх муу дүр: Бүтээлч ажил дизайн гаргах, 
бүтээлчээр зохион бичих, хүмүүс дээр тулгуурласан 
удирдан зохион байгуулах, мэтгэлцэл хэлэлцээгээр 
суралцах дургүй, зураглалаар эсвэл яриагаар асуудал 
шийдэх дургүй.  



 
Larry Page, Alphabet / Google - 
Sergei Brin-ий хамтаар Google 
үүсгэн байгуулагч, 34 тэрбумаар 
үнэлэгддэг.  

 

Angela Merkel - Улс төрч, Химич, 
шинжлэх ухаан судлаач 2005 онд 
Германы консул болсон. Тэрээр 
F o r b e s -ийн хамгийн хүчтэй 
эмэгтэйгээр 7 удаа шалгарсан. 

 

John D Rockefeller, Standard Oil  - 
АНУ -ын шатахуун тосны зах 
зээлийн эх үүсвэрийг бий болгож, 
зах зээлийнхээ 90%-ийг эзэлж 
тэргүүлж хянадаг болгож чадсан 
АНУ-ын хамгийн анхны тэрбумтан. 

Indra Nooyi, PepsiCo - 2001 оноос 
хойш PepsiCo-ийн санхүүгийн 
захирал , ерөнхийлөгч болж 
нарийн тооцоо хянах чадвараараа 
өсөлтөө батжуулсан. 



MECHANIC - МЕХАНИК 
 

САЙЖИРСАН СИСТЕМ БҮТЭЭХ НЬ 

ÌÅÕÀÍÈÊ ÏÐÎÔÀÉË 
ÒÎÂ×ÕÎÍÄÎÎ 

Давуу тал: Аливааг дуусгаж төгсгөлийн үр дүнг нь 
үзэх, байгаа системийг хөгжүүлж сайжруулах арга 
замыг нь олох , юмыг маш энгийн болгож 
хялбаршуулах, төслийг төгс төгөлдөржүүлэх, нарийн 
ширийн зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх. 

Сул тал: Цаг их зарцуулж байж хүссэн түвшиндээ 
хүргэдэг, нарийн тооцоондоо баригдаж гаргалгаагаа 
харж чадахаа больдог, эргэн тойронд байгаа баг хамт 
олноо умартах , уян хатан байж чаддаггүй , 
өөрчлөлтөнд дургүй байх талтай.  

Амжилтууд: Механикууд юмсыг сайжруулахын тулд 
хамгийн зөв замыг олохдоо гаргууд, тэд юмсыг 
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оролдож, түүнийхээ учир начрыг нь олох гэж тоглож 
наадах дуртай, юмыг эвдлээд салгаж тавьчихаад 
буцааж эвлүүлэхдээ улам сайжруулсан механизм 
ажиллагаатай болгож тавихдаа сайн. Юмыг дуусгаж 
хөгжүүлэх үедээ амжилтын тааламжаа олж авдаг.  

Бэрхшээлүүд: Механикууд огт байхгүй юмыг өөрөө 
шинээр санаачилж эхлүүлэхдээ дургүй, төгс төгөлдөр 
юманд дуртайгаасаа болоод эхнээсээ буруу юм 
хийхээсээ айгаад энэ нь тэдний бүтээмжинд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Тэд замбараагүй орчинд дургүй, улс 
төржсөн нөхцөл байдалд дургүй, хүний сэтгэлийн 
хөдөлгөөнд адармаатай орчинд орох дургүй.   

Баг доторх  шилдэг дүр: Бүтээлч байдлаар асуудлыг 
шийдэх, ухаалаг хөгжүүлэлт хийх, баг доторх ажлын 
дүр  үүрэг хариуцлага дээр шинэчлэл хийх гэх мэтдээ 
чадварлаг, ажил хэргийн үйлдэл дээр тулгуурласан 
манлайлалдаа илүү хүчтэй, зураглал дүрс схемээр 
суралцаж, нарийн жижиг зүйлсийг харж чаддаг, систем 
процессийн үе шатчилсан зураглал, оюуны зураглал 
гаргаж харилцах дуртай.  

Баг доторх муу дүр: Хүмүүсийг зохион байгуулж 
менежмент хийх дургүй, сошиал харилцаа өрнүүлэх 
дургүй, жижиг ярианд дургүй, бусдын байдал урсгалд 
автах дургүй, хүн болгонд тааруулах дургүй, үйл 
ажиллагааг монитор хийх дургүй, хэлэлцэж ярилцаад 
суралцах дургүй, цаг хугацаанд баригдах дургүй, 
хүмүүстэй ярилцах, хүмүүсийг судлах дургүй. 



Амьдралын шилдэг дүр: Систем дизайн гаргах, 
байгаа процессийг сайжруулах, ажил хэргийн үйл 
ажиллагаанд үйлдэл гүйцэтгэх дуртай, юмны эвийг нь 
тааруулж авцалдуулах чадалтай, үйл ажиллагааны 
стратегийг ойлгох гаргах хөгжүүлэн сайжруулахдаа 
чадварлаг, тоо өгөгдөл цуглуулахдаа сайн. 

Амьдралын муу дүр: Хэлэлцээр хийхээс татгалздаг, 
үйлчилгээ үзүүлэх дургүй, маркетинг борлуулалт хийх 
дургүй, төсөл эхлүүлэхдээ тааруухан, хүмүүстэй 
менежмент , сон голт хийхэ э с зайлсхийдэ г , 
мотивацжуулалтанд муу 

Үлгэр жишээ авах Механикууд: Хенри Форд (Ford 
Motor Company), Рэй Крок (McDonald’s), Сам Уалтон 
(Wal-Mart), Жэфф Безос (Amazon.com), Ларри Пэйж 
(Google), Фрэд Смит (FedEx), Лээ Куан Уэв (Minister 
Mentor, Singapore), Марисса Маэир (Yahoo!), Лоретта 
Линч (АНУ-ын Нарийн Бичгийн Дарга), Кристине 
Лагарде (IMF), Тадаши Янай (Fast Retailing) 



 
Mark Zuckerberg, Facebook - 42 
тэрбумын хөрөнгийн үнэ цэнэ 
бүхий, 1 тэрбум өдөр тутмын 
хэрэглэгчтэй фэйсбүүкийг үүсгэн 
байгуулсан.  
 

Jeff Bezos, Amazon - 50 тэрбумын 
х у в и й н ү н э т х ө р ө н г ө т э й , 
Амазоныг үүсгэн байгуулж, 2012 
оны Fortune Businesserson болсон 
CEO  
 

Henry Ford, Ford Motor Company  - 
Model T Ford загвараараа дэлхийн 
хамгийн анхны машин угсралтын 
систем боловсруулж олон сая 
машин үйлдвэрлэх боломжийг 
нээснээрээ алдартай.  
 

Ray Kroc, McDonald’s  - 2 сая 
ажилтантай, 35000 салбартай 
McDonalds-ын түргэн хоолны 
франчайзыг дэлхийн түвшинд 
хүргэх эх үүсвэрийг тавьсанаараа 
алдартай.  



 

8. 
5 ТӨРЛИЙН ЭНЕРГИЙН 
ДАВТАМЖ 

“ÓËÈÐÀËÓÓÄÒÀÉ ÍÀÀÄÀÕÓÉ” 

Бидний үндсэн профайл бол хамгийн өндөр энерги, 
эрч хүч аз жаргал хүртэн авах үедээ тоглодог 
тоглоомын дүрмийг илэрхийлдэг. Бидний хүн нэг бүр 
дор бүрнээ өөр өөрийн профайлын энергийн онцлогт 
тохирсон баланстай.  

Энергийн тэр холимог хэв маягууд дотор нийт 5 өөр 
төрлийн энерги хоорондоо уян хатан авцалдаатайгаар 
хөдөлж хоорондоо хувирч оршдог болохыг анх эртний 
Хятадын И-Чинг буюу “Өөрчлөлтийн ном”-нд дурьдаж 
тайлбарласан байдаг. И -Чинг номыг Ричард 
Уилхэлмийн орчуулгаар барууны орнуудад нэвтэрсэн 
бөгөөд тэр ном Карл Юнгийн өргөжүүлсэн хөгжүүлэлт 
боловсруулалтаар “Сэтгэлзүйн төрөл ” болон 
нэрлэгдсэн материалаар орчин цагийн зан чанарын 
төлөвийн тестийн эх үүслийг илэрхийлсэн гэдэг.  

Эдгээр нь эртний Хятадын эм зүй, кунг фу урлаг, 
фенг шу гэх мэт олон төрлийн дүрэм зааварчилгааны 
эх суурьтай шууд холбоотой.  



4 үндсэн энергийг бид Баялгийн болон Талент 
Динамикийн Дөрвөлжин дотор зураглан үзүүлж, 
дөрвөлжингийнхөө 4 өөр талд оршсоноор бид өмнө 
нь тайлбарласан. Тэд яг л 4 өөр улирал шиг хоорондоо 
эрс тэс ялгаатай хэв маяг руу урсан шингэдэг. Та 
Баялгийн Динамикийнхаа тестийг хийгээд ирэхээд 
эдгээр 4 энергийн хэдий хэмжээтэй %-ийг танд 
байдгийг таны тестний хариу дүгнэлт дээр бичсэн 
байгаа.  

Баланс нь эдгээр 8 төрлийн өөр өөр тоглоомуудын 
алийг нь илүү ихээр, илүү байгалиас заяасан байдлаар 
тоглох чадалтай, түүгээрээ хэр зэрэг хорвоо ертөнцтэй 
уялдан зохицож, баялаг энергиэ сэлбэдэг талаар 
харуулж байна. Хүн өөрийн доторх хамгийн хүчтэй 
энергийн урсгалд хэр их орж нэвтэрч чадаж байна, тэр 
хэмжээгээрээ эрч хүчээ мэдэрдэг.  

Давтамж Улирал Элемент Зан чанар

Дайнамо Хавар Мод Эрч хүчтэй, динамик, эхлэхдээ 
сайн, дуусгахдаа муу

Блэйз Зун Гал
Сэтгэлээсээ, гадагшаа төвтэй, 
хүмүүстэй уулзаж нетворк 
хийхдээ сайн, ажлаасаа 
сатаарахдаа амархан

Темпо Намар Газар
Өрөвч нинжин, багийн сайн 
тоглогч, ажилд найдвартай, 
бусдын заавраар хийх дуртай.

Стиль Өвөл Төмөр
Цэгцтэй, жижиг юмыг харахдаа 
сайн, дуусгаж чаддаг, шинээр 
санаачлахдаа муу

Сүнс Хувьсал Хувьсал
Бүх юмыг холбодог, хувирч 
шилждэг, сүнслэг, Яагаад? 
юмсын шалтгаан нь болдог



5 дахь энергийг нь Аристотелийн хэлснээр “Анхлан 
хөдлөгч” гэж нэрлээд бүх юмсыг хөдлөх учир шалтгаан 
болдог гэж нэрлэдэг. Үүнийг бид усны энерги, 
урсгалын суурь болгон танд хүргэж байна. 

5 энерги хоорондоо бүгд усаар эхэлж, усаар дуусдаг. 
Эртний Хятадын 5 өөр элементүүд хоорондоо хэрхэн 
харилцаж, хувьсал өөрчлөлтийн хэв маягууд рүү 
хэрхэн шилждэгийг үзүүлж байна. Бүх төсөл, бизнес, 
аж үйлдвэрийн салбар, улс орон эдгээр 5 өөр 
давтамжуудын энерги дотор нэг нь нөгөөгөөсөө 
хамаарч байгалиас нэг бүтээлээ дуусгаад нөгөө бүтээл 
рүүгээ шилжих замаар бүтэн цикл бүрдүүлдэг. Та яг 
одоо энэ байгалийн циклийн дагуу харилцаа өрнүүлж, 
таны аян хувьсан өөрчлөлт үүнтэй уялдаатайгаар 
шилжиж байгаа гэсэн үг.  

Бидний үр өгөөж орчинтойгоо харилцах 
харилцаанаас шалтгаалж бий болдог бөгөөд, үүгээрээ 
бид цаг үетэйгээ авцалдан шилждэг. Зөв орон зай 
орчинд байсан ч цаг хугацаа улиран өөрчлөгдөх үед 
бид өөрсдийн энергийн урсгалаа алдаж, биднийг 
амжилтанд хүргэдэг байсан энерги, бидний уналтыг 
баталгаажуулсан энерги болж хувирдаг. Агуу лидерүүд 
үүнийг таньж түүнийхээ дагуу өөрчлөлтүүдийг бий 
болгож, өөрчлөн хувьсаж буй цаг хугацаанд тохирсон 
энергийн урсгалуудыг ашиглаж чаддагаараа ялгардаг. 
Бизнесүүд өөрчлөгддөг, улс орон өөрчлөгддөг, эдийн 
засаг өөрчлөгддөг, салбар бүхэн өөрчлөгддөг. 



ИТГЭЛИЙН 5 ТАЛСТ 
Итгэлийн 5 өөр талыг илэрхийлсэн талстууд 5 өөр 

энергийн давтамжтай давхацдаг. Эдгээр талууд 
бүгдийг нь хэмжих боломжтой агаад хувь хүн, баг хамт 
олон, байгууллага юугаараа илүү итгэл даахуйц, 
юугаараа итгэл алдахуйц болохыг харах боломжтой 
болгодог.  

Бид бүгдээрээ төрөлх авъяас чадвараараа 
дамжуулаад юундаа илүү найдвартай, тэр чиглэлээрээ 
тууштай хүчтэй давуу чадвартай гэдгээ илэрхийлдэг. 
Бид үүнийгээ баг дотор ороод мэдэх үедээ бид үйл 
ажлаа баг дотроо хэрхэн хуваарилж найдвартай 
хүмүүсээрээ дамжуулан хамтдаа үр дүнгээ гаргах 
боломжийг мөн найдвар муутай сулхан талаа хэрхэн 
дэмжиж туслах ёстойгоо олж харж болдог. Итгэлийн 5 
талстыг доор дурьдаж илэрхийлье. 

ИННОВАЦИ (ДАЙНАМО) 

Шинээр онцгой сэтгэлгээ шаардсан, бүтээлч 
шийдэл, төлөвлөгөөн дээр Дайнамо энергийн 
давтамжтай хүмүүст найдаж болно. Тэд үүгээрээ 
төрөлхийн авъяас билгээ илэрхийлдэг.  

ХАРИЛЦАА (БЛЭЙЗ) 

Багийн хамт олон доторх харилцаагаар дамжуулж 
байнгын мэдээлэл хуваалцаж, сонсож, ойлголцох 
түвшинд нь Блэйз энергийн давтамжтай хүмүүст 



найдаж болно. Тэд үүгээрээ төрөлхийн авъяас билгээ 
илэрхийлдэг.  

ҮЙЛЧИЛГЭЭ (ТЕМПО) 

Байгууллагын олон нийттэй харилцах харилцаа, 
үйлчилгээ туслалцаа дэмжлэг өгөх тал дээр Темпо 
энергийн давтамжтай хүмүүст найдаж болно. Тэд 
үүгээрээ төрөлхийн авъяас билгээ илэрхийлдэг.  

ТОО ХЭМЖЭЭС (СТИЛЬ) 

Багийн ажлын үр дүн, явц, санхүүгийн мэдээлэл, 
тооцоолол, дата-тай тууштай найдвартай ажиллах 
ажил дээр Стиль энергийн давтамжтай хүмүүст найдаж 
болно. Тэд үүгээрээ төрөлхийн авъяас билгээ 
илэрхийлдэг.  

СҮНС (СҮНС) 

Энэ энергийн урсгал солилцоогоор баг хамт олон 
тань уян хатан бат бөх, өөдрөг харилцаанд байнга 
найдвартай бий болгож болно гэхэд найдаж болно. 
Өөрсдийн манлайлал , удирдлагыг чиглүүлдэг 
Лидерүүд энэ хүн бүхний энергийн урсгал, томоохон 
зорилтот хөдөлгөөн дээр тулгуурлаж гайхалтай том 
амжилтыг багийн ажлаар бүтээж чадна гэдэгтээ 
итгэдэг нь үүнтэй ч холбоотой. Нэг хүнээс илүү том 
зорилго, том агуу хөдөлгөөн гэдэг бол бидний төсөөлж 
байгаагүй ид шидийг бүтээх увидастай. Гайхалтай агуу 
зүйлүүдийг бүтээсэн лидер энэ сүнсний энергийн 
давтамжинд найддаг.  



УРСГАЛЫН 5 ТАЛСТ 
Итгэлийн 5 өөр талыг илэрхийлсэнтэй адилаар 

Урсгалын 5 талстууд 5 өөр энергийн байр суурь 
оршихуй илэрхийлдэг. Багийн гишүүд хооронд нэг 
энергиэс нөгөө энерги рүү хувиран шилжих явцад 
хурдаа өөрчилж энерги хувьсдаг. Бид хувь хүн 
болгоны оруулж буй хувь нэмрийг хүлээн авдаг ч тэд 
тус тусдаа өөрийн энергийн урсгалтайгаар орж ирдэг. 

Итгэл бидэнд бусдын энергид найдаж багийн 
гүйцэтгэлийг бий болгодог. Урсгал бидэнд багийн 
ажлын гүйцэтгэхэд тусалдаг. 5 өөр янзын урсгал, өөр 
өөрийн энергийн шинж тэмдгээр урсдаг. Урсгалын 5 
талстыг доор дурьдаж илэрхийлье. 

САНААЧЛАГА (ДАЙНАМО) 

Энэ бол таны байнгын хувь нэмэр нь шинэ 
санаачлага,  үр өгөөжийг сайжруулахад хэрэгтэй 
санаанууд, төлөвлөгөөгөөр дамжуулан байгууллагын 
амжилтыг баталгаажуулж багийн туршлагыг 
баяжуулахад хүчтэй энергийн урсгалыг түрж өгдөг. 
Дайнамо  энергийн давтамжтай урсгал байгалиас 
заяасан гайхалтай хүчтэй урсгалыг санаачлагаар 
дамжуулан өргөсгөдөг. 

ХҮНДЭТГЭЛ (БЛЭЙЗ) 

Энэ бол таны байнгын хувь нэмэр нь уян хатан 
харилцаа, зөвлөгөө, үйлчлүүлэгчдийн гаргаж буй 
сэтгэгдэл, баг хамт олонтой харилцаж буй хамтран 



ажиллагчдын харилцаагаар үр дүнтэй үйлдэл, шийдэл, 
с а й ж р у у л а л т ы г б а й г у у л л а г ы н а м ж и л т ы г 
баталгаажуулж багийн туршлагыг баяжуулахад хүчтэй 
энергийн урсгалыг түрж өгдөг. Блэйз  энергийн 
давтамжтай урсгал байгалиас заяасан гайхалтай 
хүчтэй урсгалыг хүндэтгэлээр дамжуулан өргөсгөдөг. 

ОРШИН ТОГТНОЛ (ТЕМПО) 

Энэ бол таны байнгын хувь нэмэр нь тухайн цаг 
үедээ тохирсон зөв шийдэл гаргахад урьдчилан  сайн 
сонсож, бодолцож, ярилцаж зөвлөлдөж, харилцан 
эерэг уур амьсгалыг бий болгосноор байгууллагын 
амжилтыг баталгаажуулж багийн туршлагыг 
баяжуулахад хүчтэй энергийн урсгалыг түрж өгдөг. 
Темпо  энергийн давтамжтай урсгал байгалиас 
заяасан гайхалтай хүчтэй урсгалыг баттай оршин 
тогтнолоор дамжуулан өргөсгөдөг. 

ХАТУУЖИЛ (СТИЛЬ) 

Энэ бол таны байнгын хувь нэмэр нь өндөр 
зэрэглэл стандартын цагийн менежментэйгээр 
зохицуулах, чадал чадварын үзүүлэлтийг хэмжиж, 
санхүүгийн нарийн тооцоонд гаргах хариуцлага, 
хатуужилтайгаар , ёс зүйтэйгээр байгууллагын 
амжилтыг баталгаажуулж багийн туршлагыг 
баяжуулахад хүчтэй энергийн урсгалыг түрж өгдөг. 
Стиль  энергийн давтамжтай урсгал байгалиас заяасан 
гайхалтай хүчтэй урсгалыг хатуужлаар дамжуулан 
өргөсгөдөг. 



СҮНС (СҮНС) 

Энэ энергийн урсгалын байнгын хувь нэмэр нь 
хүрэх зорилгодоо хүрэх арга замуудыг нэгдүүлж 
байгууллагын амжилтыг баталгаажуулж багийн 
туршлагыг бууж өгөхгүйгээр нэгдэхэд хүчтэй энергийн 
урсгалыг түрж өгдөг. Багийн гишүүдийн профайл тус 
бүр өөрийн ажиглалт, өөрсдийн энергийн урсгалын 
онцлог шинжийг хөгжүүлэн мастержуулахад сүнслэг 
урсгал тэр бүхнийг холбон нэгдүүлж өндөр түвшинд 
хүргэж хүчирхэгжүүлэхэд түрдэг. Энэ нь багийн 
энергийн урсгалыг бүх улирал тэдгээрийн хоорондох 
уялдаа холбоо урсгалыг нийлүүлдэг. Сүнслэг энергийн 
давтамжтай урсгал байгалиас заяасан гайхалтай 
хүчтэй урсгалыг тууштай байдлаар дамжуулан 
өргөсгөдөг. 



АЛСЫН ХАРААНЫ 5 
ТАЛСТ 

“20/20 ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ” 

Профайл энергийн давтамж тус бүртээ алсын 
харааны аль нэгэн талст руу илүү хүчтэйгээр татагддаг, 
тэр нь байгалиас заяасан шинж чанараараа дотроос 
нь ундран гарч ирдэг асуултуудтай нь шууд уялдаа 
холбоотой. 

ЧИГ ХАНДЛАГА (ДАЙНАМО) - ЮУ? 

ÄÀÉÍÀÌÎ ÝÍÅÐÃÈ ÕÝÒÈÉÍ 
ÈÐÝÝÄ¯ÉÃ ÈËÝÐÕÈÉËÆ “ÞÓ?” 

ÃÝÆ ÀÑÓÓÕÄÀÀ ÑÀÉÍ 
Алсын харааны харах чиг хандлага нь гүн зөн совин 

мэдрэмжтэй хамааралтай. Энэ нь боломж юу байгаа 
билээ гэдгийг гүн гүнзгий утга агуулгаар нь 
илэрхийлдэг. Гэрэл гэгээг харж, гал дөлийг нь асааж 
түүндээ утга учир өгч төвлөрүүлдэг боловч үүнийн ард 
нуугддаг ямар нэгэн шалгуур үзүүүлэлтийн элементийг 
тусгадаггүй. Дайнамо энергитэй хүмүүс хандах 
чиглэлийг гаргах боловч, шалгуур үзүүлэлтийг үл 
хэрэгсдэг. 



ӨНГӨ (БЛЭЙЗ) - ХЭН? 

ÁËÝÉÇ ÝÍÅÐÃÈ ÕÝÒÈÉÍ 
ÈÐÝÝÄ¯ÉÃ ªÍÃªËÆ “ÕÝÍ?” 

ÃÝÆ ÀÑÓÓÕÄÀÀ ÑÀÉÍ 
Алсын харааны нэгэн талст өнгө зүс, гаднах төрх 

байдал , адал явдал үлгэр зохиомж оруулдаг 
элементийг нэмж тусгаж өгдөг. Энэ өнгө аясыг оруулж 
өгснөөр алсын хараа амьдарч , олон янзын 
сонирхолтой хэв маягууд тодорч, хурцлагдаж ирдэг. 
Өнгө бидэнд солонгын өнгөнүүд шиг амьлуулж 
уянгаран бүжих аялгуу бэлэглэдэг ч, тодорхой нарийн 
ширийнийг золиосолж, олон өнгийн дунд төөрүүлж 
харалган болгодог. 

ХАРАХ ӨНЦӨГ ОЙЛГОЛТ (ТЕМПО) - ХЭЗЭЭ? 

ÒÅÌÏÎ ÝÍÅÐÃÈ ÕÀÐÀÕ 
ªÍÖÃÈÉÃ ÈËÝÐÕÈÉËÆ 

“ÕÝÇÝÝ?” ÃÝÆ ÀÑÓÓÕÄÀÀ 
ÑÀÉÍ 

Харах өнцөг ойлголтыг темпо илэрхийлэхдээ алсын 
харааг амьсгалуулдаг. Харах өнцөг ойлголтыг одоо 
байгаа зүйлстэй уялдуулж оршин тогтнох бодит хэв 
маяг руу оруулж, байгаа байршил, цаг үеийн 
мэдрэмжтэй хослон амьсгалдаг. Темпо модны 
энергийг ургаж буй модоор төсөөлдөг боловч, том 



зураглалаа золиослох замаар одоо байгаад утга учир 
өгдөг. 

ТОДОРХОЙ БАЙДАЛ (СТИЛЬ) - ЯАЖ? 

ÑÒÈËÜ ÝÍÅÐÃÈ ÕÝÒÈÉÍ 
ÈÐÝÝÄ¯ÉÃ ÒÎÄÐÓÓËÆ “ßÀÆ?” 

ÃÝÆ ÀÑÓÓÕÄÀÀ ÑÀÉÍ 

Тодорхой байдлыг алсын харааны нарийн ширийн 
үзүүлэлт, нөхцөл байдалтай уялдуулдаг энэ хэсгийн 
элементийг Стиль энергийн давтамжтай хүмүүс илүү 
тод томруун харж чаддаг. Тодорхой байдал юмыг хар 
цагаанаар хардаг. Тодорхой байдал өөр өөр 
элементүүдийн хоорондох ялгааг харж, нөхцөл 
байдлуудыг ялгаж салгаж өгдөг. Стиль энергийн 
давтамжтай хүмүүс бусдын харж чаддаггүй бодит 
байдлын шүүмжийг харж ялган салгахдаа хүмүүсийн 
хамаарлыг золиослох замаар сайжруулалт шүүлтүүр 
хийдэг. 

СҮНС (УС) - ЯАГААД?  

Ñ¯ÍÑËÝÃ ÝÍÅÐÃÈ ÕÝÒÈÉÍ 
ÈÐÝÝÄ¯ÉÃ ÈËÝÐÕÈÉËÆ 

“ßÀÃÀÀÄ?” ÃÝÆ ÀÑÓÓÕÄÀÀ 
ÑÀÉÍ 



5 дахь энерги алсын харааны гүн гүнзгий уялдаа 
холбоос билгийн нүдийг нээдэг. Билгийн нүд бидний 2 
нүдний хооронд уусгал бий болгож, өөр өөр соёл 
уламжлалын эртний ойлголтоор “Гуравдагч нүд” 
болгон ойлгогдож тодорхойлогдсоор ирсэн. Билгийн 
нүд маань бидний гадаад ертөнцөд болж буй 
нөхцөлийг дотоодын мэдлэг ойлголтоор дамжуулан 
хөрвүүлж, бидний ухамсарыг далд ухамсартай нэвт 
уялдан холбодог. Зөв баг хамт олонд зөв хүмүүсийн 
энергиэр дамжин бий болдог алсын харааг хооронд нь 
холбож, томоохон зорилгын доор нэгдэх үед бид 
жинхэнэ агуу хүчтэй хамтын хөдөлгөөнийг бий 
болгодог. Энэ алсын хараагаар дамжуулан бидний 
бодлууд үйлдэл болон өсөж уялддаг. Агуу том алсын 
хараагаар дамжиж, бид хүн тус бүрийн агуу хүчтэй 
дотоод энергийн чөлөөт урсгалуудаар агуу том 
гайхамшгийг хамтдаа бүтээдэг.  Бид мөрөөдлийг бодит 
амьдрал болгож чаддаг. Гайхамшигтай амьдрал бүтээх 
тэр чадал багийн спортоос ундардаг. 



9. 
ҮР ӨГӨӨЖТЭЙ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 
СИСТЕМҮҮД 

 

“ÁÓÐÓÓ ÃÀÇÀÐ ¯ÐÈÉÃ 
ÑÓÓËÃÀÂÀË ßÌÀÐ × ¯Ð 

ÁÀÉÑÀÍ ÕÀÌÀÀÃ¯É,  
ÖÝÖÝÃ ÓÐÃÀÕÃ¯É.” 

АМЖИЛТЫН ӨМСГӨЛ 

Э
нергийн урсгал давтамж тус бүртээ өөр өөр 
суурь орчин дээр цэцэглэнэ. Хэрэв та өөрийгөө 
эсвэл баг хамт олныхоо хэн нэгнийг  өөрийнх 
нь профайлд тохиромжгүй орон зайд оруулсан 

бол тухайн хүний гаргасан бүх амжилт богино настай. 
Энд бид дээр дурьдсан 5 энергийн давтамжын 
сэтгэлийн хөдөлгөөнд эрэлт хэрэгцээтэй үнэт зүйслийг 
тайлбарлая.  



ДАЙНАМО ЭНЕРГИТЭЙ ХҮНД “БУСДААС 
ОНЦГОЙ БАЙДАЛ” ЧУХАЛ: “ӨСӨЛТ” - “GROW” 

Механик, Бүтээгч, Од профайл бүхий Дайнамо 
энергитэй хүмүүсийг өөрөөрөө бахархах, өөртөө 
итгэлтэй байх, бие даасан чадварыг нь ажиллаж буй 
орон зайд нь илүү сайн нэвтрүүлж өгөөрэй. Үгүй бол 
тэд тун удалгүй ажлын байрнаасаа зайлсхийнэ. 

“ÄÀÉÍÀÌÎ ÝÐÝËÒ ÕÝÐÝÃÖÝÝ 
ÁÓÑÄÀÀÑ ÎÍÖÃÎÉ ÁÀÉÄÀË: 

ªÑªËÒ” 
Тэднийг эрх чөлөөтэй өсөн хөгжих ургуулан 

боловсруулах орон зайг бүрдүүлж өгөөрэй. Дайнамо 
эрх чөлөөгөө, өөрийн бие даасан байдлаар гялалзах 
боломжоо алдсан үедээ асар их стресст ордог.  

Модны энергитэй учраас тэдэнд ургах өсөх орон 
зай чухал. 

БЛЭЙЗ ЭНЕРГИТЭЙ ХҮНД “СОНИРХОЛТОЙ 
БАЙДАЛ” ЧУХАЛ: “ГЯЛАЛЗАХ” - “GLOW”  

Блэйз энергийнхэн Од, Дэмжигч, Гэрээч нар орсон ч 
гарсан ч гялалзан дүрэлзэх мэт асаж байдаг. Тэд олон 
сонирхолтой зүйлс рүү тэмүүлж, газраас газар явж, 
хүнээс хүнтэй уулзаж танилцаж найзалж өөрийнхөө 
энергийг гялалзуулдаг. Блэйзүүдийг оффист олон 
цагаар суулгаад, хүснэгт хийлгээд, анализ дүгнэлт 
хийлгэх гээд, эсвэл системийн ажил даалгаад байвал 
тэдний гал нь тун удахгүй бөхөж унтарч эхэлдэг. 



Тэдэнд нэг төрлийн юмыг л дахин давтаж хийх ажил 
өгвөл дорхноо л уйдна. Тэднийг асаахын тулд хүнтэй 
уулзуул, гадагшаа дотогшоо хөөцөлдөх ажил руу 
чиглүүлж өг. Тэр үед тэдний асахыг та харна.  

“ÁËÝÉÇ ÝÐÝËÒ ÕÝÐÝÃÖÝÝ 
ÑÎÍÈÐÕÎËÒÎÉ ÁÀÉÄÀË: 

ÃßËÀËÇÀÕ” 
Хүнд зөв орон зай байх нь ямар чухал гэдгийг 

ойлгосон бол галыг нь асааж сэтгэлийг нь сэргээх 
төрлийн ажлын орон зайг нь бий болгох тал дээр 
бодолцоорой. Ингэснээр тэдэнтэй харилцах харилцаа 
өсөж хөгжихөд нэмэр болно. Тэд аз жаргалтай үедээ 
харилцааныхаа авъяасыг ашиглаж ажлын бүтээмжээ 
өндөржүүлэхээр гялалзаж чадна. 

ТЕМПО ЭНЕРГИТЭЙ ХҮНД “ХАРИЛЦАА 
ХАЛАМЖ” ЧУХАЛ: “УДААШРАЛ” - “SLOW”  

Темпо энергийн давтамжтай Гэрээч, Арилжаач, 
Нөөцлөгч хүмүүст адилхан орон зай хэрэггүй. Тэдэнд 
эрх чөлөө биш, тэднийг бусадтай харилцдаг харилцаа, 
ойр дотны хүмүүс, тав тухтай мэддэг орчин нь 
хэрэгтэй. Дайнамо энерги өсөн хөгжиж нисэх 
хэрэгцээтэй байдаг бол Темпо энерги суусан газартаа  
баттай сайн суурьшихыг эрхэмлэдэг. Ажиллаж буй 
төсөл нь хэт хурдан хөдлөөд өөрчлөгдөөд байвал тэд  
удаашруулж тайван цаг гаргахын чухлыг илэрхийлнэ. 
Хэрэв тэдний харилцагчтайгаа харилцаа холбоо 
хүндрэлтэй болж эхэлвэл тэд эхлээд ойлголцож 



харилцаагаа батжуулж байж дараа нь ажилдаа орохыг 
эрхэмлэнэ.  

“ÒÅÌÏÎ ÝÐÝËÒ ÕÝÐÝÃÖÝÝ 
ÕÀÉÐÛÍ ÕÀÐÈËÖÀÀ: ÒÀÉÂÀÍ 

ÁÀÉÕ” 
Газрын энергитэй учраас тэдэнд цаг хугацаа 

өгөхүйц орон зай чухал. 

СТИЛЬ ЭНЕРГИТЭЙ ХҮНД “ТОДОРХОЙ 
БАЙДАЛ” ЧУХАЛ: “МЭДЭХ” - “KNOW”  

Стиль энергитэй Нөөцлөгч , Лорд , Механик 
профайлтай хүмүүс юмыг ойлгож мэддэг байх тусмаа 
хүч чадлаа олж авдаг. Галзуу гоё үдэшлэг партид 
тэднийг урьж оролцууллаа гээд дуудахад, тэд хамгийн 
түрүүнд цаг агаар, бороо орох эсэхийг л шалгадаг. 
Тэднийг мэдэхгүй тодорхойгүй орон зайд оруулвал тэд 
тун удалгүй тавгүйтэж дуугаа хураадаг. 

“ÑÒÈËÜ ÝÐÝËÒ ÕÝÐÝÃÖÝÝ 
ÒÎÄÎÐÕÎÉ ÁÀÉÄÀË: ÌÝÄÝÕ” 
Тэдний чадвар урьдчилсан тооцоолсон нөхцөл 

байдалд өсдөг. Стиль энергитэй хүмүүсийг бэлтгэл 
байхгүйгээр тодорхойгүй орон зай руу бүү оруул. 
Тэдний сэтгэл тавгүй орчинд орохоороо яаж хөрдгийг 
та харах болно.  



10. 
БАЯЛГИЙН 
ДИНАМИКТАЙ ХАМТРАХ 
ХЭРЭГСЭЛҮҮД 

 
ИТГЭЛ БА УРСГАЛ 

Баялгийн Динамик бол зөвхөн хүний зан чанарын 
тест биш, үүнийг ашиглаж, хувь хүн, гэр бүл, 
бизнесийн байгууллагууд хоорондох харилцаа, 
энергийн урсгалд бодитоор буулгаж ашиглах 
боломжтой түвшинд өнөөгийн нийгэм амьдралд 
нэвтрүүлж болохуйц гарын авлага болгон хөгжүүлсэн, 
томоохон аргачлал зааварчилгаа болж чадсан.  

Байгалиас заяасан чадвар дээр тулгуурлаж хүний 
өөрийн энергийн тогтвортой шинж чанар дээр 
тулгуурласан итгэл үнэмшил, баттай хөгжил дээр 
тулгуурлаж бусад хүмүүс үүн дотор гэр бүлийн гишүүд, 
баг хамт олон, бизнесийн байгууллага, нийгмийн олон 
нийтийн харилцаанд байнга ашиглагддаг итгэл, итгэл 
дээр суурилсан харилцааны хөгжүүлэлтийг энэхүү 



Талент Динамикийн тестийг ашигласнаар илүү 
өргөжүүлэн ашиглах боломжтой болж байгаа юм.  

Итгэлтэй, найдвартай, баттай, тогтвортой байх үед 
хүмүүсийн хоорондох энерги урсгал хөгжил цэцэглэл 
өсөлт рүүгээ илүү хүчтэй нэг нь нөгөөдөө нөлөөлж 
өргөжих шинжээ үргэлжлүүлдэг. Энэ агууламж бол 
зөвхөн Талент Динамик хэмээх нэрнээс илүүтэйгээр ар 
талын хүчтэй агууламж , нийгэмд өргөжүүлэлт 
хөгжүүлэлт өгдөг түрхлэг байдгаараа шидтэй.  

ҮНЭ ЦЭНЭ БА СОЛИЛЦОО 

Баялгийн Динамик тестийн өргөтгөл болгож 
ажилтан хамт олноо бүрдүүлэхэд хэрэглэх гарын 
авлага болгож Талент Динамик гэж нэрлэдэг. Тестүүд 
зан чанарын хувьд адилхан байж болох боловч тухайн 
хүн хувь хүний энергийн урсгалын түвшинд 
хөгжүүлэлт болгон харилцаж байна уу эсвэл зах зээл 
нийгэмтэйгээ харилцах түвшид энергийн урсгалаа 
зориулж байна уу гэдгээрээ ялгардаг.  

Аль нь ч бай хувь хүний зүгээс өөрийн гэсэн хувь 
хүний үнэ цэнээ ойлгох хөгжүүлэх өргөжүүлэн 
ашиглахаас гадна тэр үнэ цэнээ нийгэм бизнес эдийн 
засгийн орчинд солилцоо болгон өргөжүүлэх 
хэрэгцээтэйгээ бид байнга тулгардаг. Хувь хүний 
байгалиас заяасан чадвар нь хөгжиж үнэ цэнээ 
тодорхой бүтээж илэрхийлэгдэх тусмаа тэр хүний 
солилцоонд орох, солилцооны хэмжээ цар хүрээ 
өргөжих бололцоонууд нээгддэг талаар бид илүү 
дэлгэрэнгүй хөгжүүлэх арга техникийг Талент 



Динамикийн тест хийсэн бүх хүнд гарын авлага 
аргачлал болгож өгдөгөөрөө онцлог. 

БАЯЛГИЙН 9 ТҮВШИН 

Хүн бүхний өөрийн хөгжлийн түвшин өөр өөр, 
ялангуяа ухамсар, хувь хүний сэтгэлгээний нөхцөл 
байдал нь тухайн хүний энергийн урсгал солилцоо 
ямар төрлийн ертөнцийг бодит болгон хардаг. 
Баялгийн 9 түвшин тухайн хүний хөгжлийн замыг нэг 
түвшингээс нөгөө түвшинд хөгжих барьцтай стратеги 
аргалчлалуудыг профайл тус бүр дээр гаргаж 
баяжуулж өгснөөрөө онцлог. Баялгийн 9 түвшингийн 
өсөлтийн аргачлал нь хувь хүний сүнслэг өсөлт, 
амьдралын харилцааны ухамсар, нийгэмд хүлээх 
хариуцлагын түвшинтэй шууд уялдаа холбоотойгоор 
ашиглах боломжтой бэлтгэгдсэн.  

ИТГЭЛИЙН НАРИЙН ХЭВ МАЯГУУД 

Баялгийн Динамик хүнийг хайрцаглаж ангилаж 
ялгахаас илүүтэйгээр тухайн хүний чадварыг ашиглаж 
хөгжүүлэх амжилтын замыг илрүүлээд зогсохгүй, 
тухайн хүн өөртөө итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нарийн 
аргачлал хэв маягийг өгдөг, өөрийнх нь төрлийн 
профайл чадвартай шилдэг манлайлагчдын үлгэр 
жишгээр итгэлийн дотор нарийвчилсан хэв маяг 
аргачлалыг олж аваад амьдралдаа нэвтрүүлэн 
ашиглах зорилготой.  



ЦАГ ҮЕТЭЙГЭЭ УЯЛДУУЛСАН ХӨДӨЛГӨӨН  

Жилийн 4 улирал эргэн улирах, хувь хүний хөгжил, 
нийгмийн өөрчлөлт хөдөлгөөнөөр дамжаад бид 
зогсолтгүй өөрчлөлт бүхий хөдөлгөөн дунд оршдог. 
Энэ оршихуй цаг үетэйгээ нийцсэн нөхцөл байдал 
маань хувь хүн бүхэнд өөр өөр нөлөөлөл төөрөгдөл 
зөрчилдөөнд оруулдаг хэдий ч, цаг үеийн онцгой 
хөдөлгөөнийг даган үл үзэгдэх замаар эргэлдэн байдаг 
энергийн урсгал, түүнийг таних ашиглах зарчмийг бид 
Баялгийн Динамикийн профайл тус бүрийн онцлог 
дээр тулгуурлан таны өнөө үед тулгарч буй нөхцөл 
байдлыг ойлгож тулгуур болгон ашиглахад тустай байх 
болно.  

ДАГАЖ МӨРДӨХӨД ХЯЛБАР АРГАЧЛАЛ 

Зан чанарын тестээр дамжуулаад Талент 
Динамикийн Дөрвөлжин зураг схемээр ойлгоход маш 
хялбар арга хэлбэрүүдийг үзүүлсэн байгаа. Хэрэв та 8 
өөр профайлыг сайн ойлгож зураглаж чадсан л бол 
үүнийг ашиглаад дагаж мөрдөхөд маш хялбар 
түвшинд гаргаж өгсөн байгаа. Эдгээр 8 профайлууд тус 
тусдаа хэрхэн үнэ цэнэ бүтээж, хэрхэн солилцоонд орж, 
хэрхэн хоорондоо уялдан ажиллаж болох талаар илүү 
оновчтой аргачлалуудыг амьдралдаа нэвтрүүлж 
ашиглаарай. 



 

11. 
БАЯЛГИЙН 
ДИНАМИКИЙН ГАРАЛ 
ҮҮСЭЛ 

 

Б
аялгийн Динамик - дэлхийн лидерүүд , 
энтрепренёруудад гарын авлага болгоход 
зориулсан зан чанарын систем бол Рожер 
Жэйм Хамилтонын бүтээл. Энэ нь дэлхийн 1 сая 

гаруй ентрепренёруудад ашиглаад жил ирэх тусам энэ 
тоо өсөн нэмэгдэж байна. Та үүнийг бусад зан 
чанарын тестүүдтэй төстэй шинж чанаруудаар таньж 
магадгүй, учир нь тэдний анхны гарал үүсэл нь 
сэтгэлзүйч Карл Юнгийн зан чанарын төлөвөөс 
үүдэлтэй. Баялгийн Динамик бусад тестүүдээс 
илүүтэйгээр илүү гүн мэдрэмжтэй хэв маяг, хэрэглэх 
аргачлал , практик амьдралын хэрэгжүүлэлт, 
стратегиараа нь, ард явагддаг 5000 гаруй жилийн 
өмнөх суурь судалгаатайгаар ул суурьтай хийгдсэн 
бүтээл.  

Маш олон жилийн өмнөх уламжлалт түүх, шинжлэх 
ухааны ул суурь дээр 5000 жилийн түүхтэй, Хятадын 



сэтгэлгээний систем И-Чинг дээр үндэслэн хөгжүүлж 
маш олон цуврал эрдэм шинжилгээний ажилтанд, 
Хятадын хаант улсын үндэсний алдартай багш нарын 
бичлэг, бүтээл ч бас үүнтэй хоорондоо маш гүн уялдаа 
холбоотой болохыг гэрчилнэ. И-Чинг анх баруун руу 
орохдоо Ричард Уилхэлмийн орчуулгаар Карл Юнгийн 
гар дээр 1919 онд орж ирж, улмаар түүний судалгаа 
хөгжүүлэлтээр хэвлэн нийтлэгдэж, олны хүртээл болох 
гараагаа эхлүүлсэн. 

 



Хэрэв та Баялгийн Динамик, Талент Динамикийн 
ард хөгжүүлэлт хийсэн Рожерийн ажлыг нарийн 
сонирхож үзвэл, Хятадын философиос үүдэлтэй 
амьдралын философи энергитэй авцалдуулж, агуу 
мастерууд, шинжлэх ухааны судлаач, эрдэмтдийн 
ажлуудтай уялдуулж задалж өгсөн болохыг харж 
болно.  

Энд И-Чингийн 8 три грамын энергийг хэрхэн 8 
профайлтай хослуулж харуулж буйг та харж болно. И-
Чинг үүнийгээ “Өөрчлөлтийн ном” гэж нэрлээд 64 өөр 
вектороор цаг хэрхэн өөрчлөгдөж хувьсдаг болохыг 
тайлбарласан.  

Өөрийн амьдралын замналыг мастерлаж эзэмшсэн 
х үм ү ү с юу х и й х , х э з э э х и й х э э маш с а й н 
мэдрэмжтэйгээр сонгодог. Бид ийм хүмүүсийг бидний 
эргэн тойронд хаа сайгүй хардаг ч, тэдний маш цөөхөн 
нь энэ аргачлалуудтайгаа ул суурьтай, урт хугацааны 
бодолтойгоор ажиллаж хүрэх гэсэн баялгийн 
түвшиндээ нэвтрүүлдэг. Бид таныг үүгээр дамжуулаад 
баялгаа бүтээнэ гэдэгт найдаж байна.  



НИЙТЛЭГ АСУУЛТ 
ХАРИУЛТУУД 

 

Б
аялгийн Динамикийг хэрэглэх явцад гарч 
болзошгүй зарим нэгэн нийтлэг асуултанд  
доорх байдлаар хариу өгье.  

Хэрэв миний тест буруу гарсан гэж санаа зовж 
байвал яах вэ? Эсвэл миний зан чанар цаг хугацааны 
эрхэнд өөрчлөгдөх үү?  

Таны профайл таныг асуултандаа хариулсан байдал 
дээр тулгуурлаж байгаа. Хэрэв та өөрийгөө өөр 
профайлтай байж магадгүй гэж санаа зовж байгаа бол 
тэр профайлынхаа энерги өөртөө зохиж, эзэмшиж 
байгаа эсэх дээр туршилт хийгээд үзээрэй. Хамгийн гол  
олон янзын профайлд санаархахгүйгээр зөвхөн нэг 
профайл дээр төвлөрч өөртөө хөгжүүлэлт хийх нь илүү 
өгөөжтэй. Та энергийнхээ урсгалыг хялбархан олж 
авах аргачлалаа чадвараа хөгжүүлэх нь нэн чухал. Бүх 
юманд эргэлзээд тоглолтынхоо аргыг байнга 
өөрчилдөг хүмүүс хэзээ ч нэг зүйл дээрээ бүрэн 
амжилт гаргаж чадахгүй төөрөх нь элбэг. Тийм ч 
учраас ихэнх хүмүүс эргэлзээ төөрөгдлөөсөө болж 
өөрийн амжилтын гарцыг нээх хүч чадал энергийн 
урсгалаа гээдэг. 



Би өөрийнхөө профайлыг уналтын шалтгаантайгаа 
холбож бодох ёстой юу?  

Ямар ч бизнесийн, амжилтын, спортын зах зээлд 
бүх тоглогчид өөр өөрийн гэсэн байр суурьтай, өөр 
өөрийн гэсэн аргачлалаа ашиглаж амжилтанд хүрдэг.  
Байж байгаа байршил дээрээ хариуцлага үүрээд 
чадвараа хөгжүүлэх тал дээр илүү хичээж ажиллаарай. 
Төгс төгөлдөр хүн гэж байхгүй, бүгд өөр өөрийн гэсэн 
муу талтай, уналтанд хүргэх шалтгаантай. Хүн 
өөрийнхөө сул талыг мэднэ гэдэг нь танд хэрхэн 
уналтанд орох эрсдэлээ бууруулах, хэрхэн энэ 
байдалдаа тохирсон өөр аргачлалыг оруулж , 
өөрийнхөө чадахгүйд тохирсон хэрэглээ, систем, 
хүмүүс, нөөц бололцоотой харилцаж эрсдэлээ 
бууруулах нь чухал. 

Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бүгд 
замбараагүй байхад би яаж өөрийн энерги урсгалдаа 
орох вэ? 

Гол чулууг явахыг хүлээснийхээ дараа усны 
урсгалыг хөдөлгөдөггүй. Үнэндээ та голын усан дотор 
илүү олон чулуу байдгийг харж болно. Таны эргэн 
тойронд юу ч өрнөж байсан хамаагүй та өөрийн 
энергийн урсгалдаа ямар ч асуудалгүйгээр орох 
боломжтойгоо мэдэж тун удалгүй бусад хүмүүс таны 
энергийн тоглолтыг хараад таныг даган тоглох 
сонирхол хүсэлтэй болох нь бий.  



Миний профайл бүхий Тэрбумтан менторуудын 
хийсэн арга замналын дагуу би бүхнээ эрсдэлд хүргээд 
дагах ёстой юу?  

Цаначин болох гэж мөрөөдөж буй цаначин, 
дэлхийн аварга цаначинг дуурайхыг хүсэвч, өндөр 
оргилоос биш, ойрхон замаасаа гараагаа эхэлдэг. 
Өндөр үсрэхийн тулд нам үсрэлтэээс амжилтынхаа 
гарааг базаадаг. Урт хугацаанд амжилтанд хүрэхийн 
төлөө тууштай хөдөлмөрөөр агуу цаначин болохын 
тулд шийдвэр гаргадаг. Эхлэлийн гараагаа тавьж буй 
цаначин өөрийн үр дүнгээ ямар ч мөнгө, цаг, өөрийн 
энерги, өөртөө итгэх итгэлдээ шантрал өгөхгүйгээр үр 
дүнгээс шалтгаалахгүйгээр, мятрашгүй байнгын 
дадлаар нэг л мэдэхэд аваргын тавцан дээр гарах 
зорилготой ажилладаг. Баялгийн 9 түвшингийн 
алхамуудын дагуу өөрийн байгаа түвшингээс 
дараагийн түвшинд хүрэх арга стратегиа хөгжүүлээд 
тэрбумтныхаа түвшинд хүрэхэд алхам алхмаар 
урагшлаарай.  

Хэрэв би бүх юмаа буруу хийж гэдгээ мэдээд эхэллээ 
гэхэд яах нь дээр вэ?  

Бүү санаа зов, өөрийнхөө хийсэн бүх үйлдэлүүдийг 
буруутгах гэж бүү яар. Өөрийнхөө хийж буй юмаа яарч 
бүү болиул, бүү яар. Ажлаасаа гарах гэж яарах 
хэрэггүй.  Суперман байсан ч өмнөх ажлаа хийхийнхээ 
хажуугаар гайхалтай шидтэй түвшиндээ хүрэх 
чадвараа ашиглаж ухамсартайгаа хөгжүүлдэг.  



Би Баялгийн Динамикийг бусдад зааж болох уу? Энэ 
гарын авлагыг бусадтай хуваалцаж болох уу?  

Энэ материал бол Дасгалжуулалтын Академийн  
Flow Consultant Certification авсан Консултант заах 
эрхтэй хүний гарын авлага материал юм. Үүний 
Консултант зөвхөн өөрийн үйлчилгээ үзүүлж буй хувь 
хүн, гэр бүл, байгууллагын үйлчлүүлэгчдээ зориулж 
ашиглах зорилготой . Манай Дасгалжуулалтын 
Академи Рожер Жэймс Хамилтоны бүтээлийг Монгол 
хэлнээ орчуулж, Entrepreneur Institute-тэй хамтран 
ажиллаж, үүгээрээ 3 сая гаруй Монголчуудынхаа 
амьдралыг сэтгэхүйн ядуурлаас гаргаж баялаг 
сэтгэхүйг хөгжүүлж чадваржуулах зорилгоор үйл 
ажиллагаагаа өрнүүлдэг. Хэрэв танд бидний хийж буй 
ажил үйл зорилготой нийцэж зэрэгцэн ажиллахыг хүсч 
буй бол http://monicabatsukh.com/fc хуудсаар зочилж 
танилцаад манай Flow Consultant болохыг урьж байна. 

Дасгалжуулалтын Академитай хэрхэн холбоо барих 
вэ? 

Манай вэб хуудас: www.monicabatsukh.com 
Утас: 99156053, 77156053 
Имэйл хаяг: sender@monicabatsukh.com 

http://monicabatsukh.com/fc


ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН 
АКАДЕМИЙН ТУХАЙ 

 
ЯАГААД БАЯЛГИЙН ДИНАМИКИЙГ МОНГОЛ 
ОРОНД НЭВТРҮҮЛСЭН БЭ? 

Баялгийн Динамик нь Рожер Жэймс Хамилтоны 
боловсруулан гаргасан гайхалтай бүтээл бөгөөд 
Дасгалжуулалтын Академийн үүсгэн байгуулагч, 
гүйцэтгэх захирал Б.Мөнгөнтуяа буюу олны танил 
Моника Батсүх өөрийн ментор Рожер Жэймс 
Хамилтоны бүтээсэн бүтээлийн стратегийн дагуу маш 
олон том том бэрхшээлүүдийг шийдэхүйц хүчтэй 
аргачлал стратеги боломжууд болохыг нь илрүүлсэн 
байгаа.  

Дасгалжуулалтын Академийн зорилго алсын хараа 
бол “2030 он гэхэд 3 сая Монгол хүнийг ядуурлаас 
гаргах боломжийг нь нээж чадваржуулна.” гэсэн 
уриатай. Баялаг Бүтээх замаар сэтгэхүйн ядуурлаас 
гаргах хамгийн шилдэг арга стратегийг Монгол хэлнээ 
нэвтрүүлэх нь бидний маш том нээлттэй боломж юм. 

Тиймаас ч Дасгалжуулалтын Академи нь Рожер 
Жэймс Хамил тоны Эн трепренёр Инс ти т у т 
байгууллагатай олон жил хамтын ажиллагаатай, 
глобал түвшинд Монгол хэлнээ оюуны бүтээлийг 
хөрвүүлэн нийтлэх, зарлан сурталчлах эрхтэй, 
хөгжүүлэн нэвтрүүлэх ажлын нэг хэсгийг зохицуулдаг 
болно.  



Энэ ч шинж чанараараа Дасгалжуулалын Академи 
нь өөрсдийн зааварчилгаа сургалтаар чадваржсан 
Flow Consultant-уудын хамтаар Талент Динамикийн 
өдөр тутмын хэрэглээ аргачлалыг хувь хүн, гэр бүл, 
байгууллага бизнесийн өргөн цар хүрээнд 
хэрэгжүүлэлт дээр үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг.  

Баялгийн Динамикийн тестийг илүү бодит 
амьдралдаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх тал дээр 
Дасгалжуулалтын Академийн F low Consultant 
Certfication эрх бүхий Flow Consultant-аас хувийн 
зөвлөмж туслалцаа авна уу.  

Энэхүү гарын авлага материал нь Flow Consultant-
ийн консултант үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчийнхээ 
хэрэгцээт дэмжлэг туслалцаа болгон ашиглах 
зориулалтаар бэлтгэгдсэн болно. 

ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН АКАДЕМИЙН БУСАД 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Таныг Дасгалжуулалтын Академийн явуулдаг “30 
хоногт амьдралаа өөрчилье” аянд үнэ төлбөргүй 
оролцохыг урьж байна. www.monicabatsukh.com 
вэбсайт руу зочилж зааврын дагуу имэйлээ 
бүртгүүлээрэй. 

Дасгалжуулалтын Академийн үүсгэн байгуулагч 
Моника Батсүхийн бичсэн Бэрхшээл ба Боломж, Мөнгө 
ба Миний Үнэ Цэнэ номнууд хэвлэмэл, аудио болон 
цахим хэлбэрүүдээрээ олон нийтийн хүртээл болоод 
олон жилийн нүүрийг үзэж буй билээ. Захиалга авахыг 
хүсвэл 99156053, 77156053 дугаарын утсаар 
холбогдоорой.  



Чингис хааны хэлсэн алдартай үг бий. “Биеэ засаад 
гэрээ зас, Гэрээ засаад төрөө зас” Дасгалжуулалтын 
Академи 3 сая Монгол хүний амьдралын чанар 
чансааг өсгөж баялаг амьдрал сэтгэлгээг өргөжүүлэхэд 
Биеэ засах, Гэрээ засах, Төрөө засах 3 түвшинд онлайн 
дасгалжуулалтын хөтөлбөрүүдээ 1 жил тус тус явуулдаг.  

Жил бүрийн хавар 3 сард “Мөнгөний Сэтгэлгээ” 
онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрөө явуулдаг. Энэ нь 
хувь хүнийг өөрийн амьдралын өмнө өдөр тутам 
тулгардаг бэрхшээлийг шийдэх төдийгүй тухайн 
хүнийг ажил мэргэжил, өөртөө итгэх итгэл, мөнгө 
с ан х ү ү , хөрөн гө ору ул а л тын т а лб ару уд а д 
амжилттайгаар өсөн хөгжих чадвар олгодог.  

Жил бүрийн хавар 6 сард “Гэр Бүлийн Динамик” 
онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрөө явуулдаг. Энэ нь 
хувь хүнийг гэр бүлийнхээ өмнө өдөр тутам тулгардаг 
бэрхшээлийг шийдэх төдийгүй тухайн хүнийг гэр 
бүлийн таатай орон зайнд амжилттай харилцааны 
чадвартай болж өсөн хөгжихөд нь чадвар олгодог.  

Жил бүрийн хавар 9 сард “Миний Бизнес” онлайн 
дасгалжуулалтын хөтөлбөрөө явуулдаг. Энэ нь хувь 
хүнийг өөрийн бизнесийн өмнө өдөр тутам тулгардаг 
бэрхшээлийг шийдэх төдийгүй тухайн хүнийг 
бизнесийн санаагаа олох, бизнесийнхээ дизайн 
аргачлалыг олох, брэндээ бүтээх, үнэ цэнэтэй бараа 
бүтээгдэхүүн боловсруулах, маркетинг хийх, онлайн 
вэбсайт систем бүтээх гэх мэт бизнесийн маш чухал 8 
том талбаруудад амжилттайгаар өсөн хөгжихөд суурь 
чадвар, бизнесийн лидершип манлайлал бий болгох 
чадвар олгодог.  



Эдгээр үйл ажиллагаануудын талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авахыг хүсвэл www.monicabatsukh.com 
вэбсайт руу зочилж танилцана уу. Лавлах утас 
99156053, 77156053 




