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KMM 2016: SESSION 3  �श�त आ�ण उ���े

 मन �वच�लत करणा�या गो�ी हाताळण.े

 टापट�पीत कपडे घालण.े

 वगा�तील शेवटून १० �व�ाथ� ओळखण.े

 हा सेशन �वत:ला अमलात आणा.

 �ा सेशनला आप�या आय�ुयाशी तोलून बघा.

SESSION PLAN

भाग १  उजळणी (२ �म�नट)

भाग २  रोज�या जीवनातील �श�त (२ �म�नट)

भाग ३  �श�तीचा आभाव (४ �म�नटे)

भाग ४  �श�तीची काही उदाहरणे (५ �म�नटे)

भाग ५  �श�त �हणजे काय ? (५ �म�नटे)

भाग ६  �श�तीचे फायदे (५ �म�नटे)

भाग ७  त�ुहाला काय वाटते ? त�ुहाला कुठे �श�तीची गरज आहे ? (३ �म�नटे)

भाग ८  �श�तब� जग�याने त�ुहीच तमुचे उ�म �म� होता. (५ �म�नटे)

भाग ९  उ���े (६ �म�नटे)

भाग १०  उजळणी  �ने टॅटूज. (३ �म�नटे)

भाग १  उजळणी
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भाग २  रोज�या जीवनातील �श�त

तुम�यापैक� �कती जणानंी �स�नल तोडला आहे ?

तुम�यापैक� �कती जण सकाळचा आलाम� पुढे ढकलतात ?

तुम�यापैक� �कती जण ८०% पे�ा जा�त वेळा �दलेली वेळ पाळता.

भाग ३  �श�तीचा आभाव

जपान, भारत, �स�गापरु  �श�तीचा आभाव

भाग ४  �श�तीची काही उदाहरणे

१) घोडा  ल�नाचा आ�ण �पध�चा

२) पो�लसांचा कु�ा �व�� ज�बो

३) सीमेवरील सै�नक

४)आपले �लॅक कॅट कमांडोज
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भाग ५ – �श�त �हणजे काय ?

एका यो�य गो�ीला हो आ�ण ३५ अयो�य गो��ना नाही �हण�या�या मा�या सवयीला �श�त �हणतात.

मी �दले�या प�ह�या क�मटम�टला ध�न रहाण.े उदा.

१) हणमंत गायकवाड  हे�लकाॅ�टर  KMM Session

२)आरतीचे ल�न  माझा वग�

३) महेक  खळेाची कॅ�टन आ�ण ACS Meeting

भाग ६  �श�तीचे फायदे

१) �श�तीमुळे �वत:चा आ�म�व�ास वाढतो. त�ुहाला खा�ी पटते क� त�ुही सहज हार
मानणार नाही क� �वच�लत होणार नाही. उदा. नव�योत�स�ग �स�धू

२) �श�तीमुळे त�ुही मोठे �वचार क�न अमलात आणायला लागता. उदा. अ��णका
�स�हा

वाॅ�ट �ड�ने �हणाले होते क�, अश�य ते श�य कर�यात एक वगेळ�च मजा असत.े फ�
एक �श�तब� माणसूच असा �वचार करतो.

३) �श�तब� माणसू सव� �लोभनांपासून �र राहतो. उदा. संत आ�ण खा ची गो�
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भाग ७  त�ुहाला काय वाटते ? त�ुहाला कुठे �श�तीची गरज आहे

झोपचेी वळे ?

उठ�याची वळे ?

खा�याची वळे आ�ण �नवड ?

न �चडता संवाद ?

वळे पाळणे ?

पसेै साठवणे ?

�ट�हीची वळे, ग�पा मारणे ?

सकारा�मक �वचार कर�याची मनाला �श�त लावायला ?

भाग ८  �श�तब� जग�याने त�ुहीच तमुचे उ�म �म� होता.
एक डाबॅरमन �हा ना क� पाॅम�ेरयन.

मी कसे जगावे हे को�या ऐ�यागै�याला ठरवायचा अ�धकार देऊ नका.

भाग ९  उ���े

उ����े तमु�या गणुांना यो�य �दशा देतात.

हाॅवड� �हल  286 times first.

चला एक धडाकेबाज उ���� �वत:साठ� ठरवू या.आता हे उ��� सवा�ना जाहीर क� या.
फेसबकु व इतर सव� �ठकाणी ते शेअर क� या. KMM त�ुहाला हे उ��� सा�य
कर�यासाठ� बळ देईल.

चला आपले जीवन बदलू या. महान उ���ेच आपले ���म�व महान घडवतात. उदा.
�शवाजी महाराज
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भाग १०  उजळणी  �ने टॅटूज.


