( मराठी )

पुनरावलोकन.
जर तुम
आिण

ाकडे एक जादची
ू कांडी असती,

ा जादू

ा कांडीची श

ी अशी

असती िक सवकाही ' घडू' शकेल, तर
तुमची इ

ा काय असती?

एक असे स घेऊया, िजथे तु ी तुम

ा एखा ा अ

ा इ े ब ल मला

सां गा जी तु ाला पराकोटीचा उ ाह दे ते.
(संवाद - िवनोद)
जर आप

ा सग

ाइ

ा ताबडतोब पूण झा

ा, तर जगाचे काय होईल?

आज सवात मादक अिभने ी कोण आहे ? काय होईल जर
ितला िमळवायची इ

ा असेल?

आज सवात दे खणा अिभनेता कोण आहे ? काय होईल जर
ाला िमळवायची इ
मा

ेकाचीच
ेकाचीच

ा असेल?

ा आयु ाचे काय होईल, जर मी

ा कशाची इ

रत पूण होऊ लागेल? राजा िमडास आिण
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ाचा सुवण

ा धरीन, ते सगळे
श.

जीवनाचा कायदा

णतो, "जीवनात तु

ाला जे अपेि त आहे ते तु

ाला

िमळणार नाही ..." का?
आप

ापैकी िकती जण

केले आहे ? दु सया श

ात सां गायचे तर, आप

"अवां िछत िवचार आप
आपण

णू शकतात की आपण आप

ा िवचारां वर भु

ापैकी िकती जण

णू शकतात, िक

ाकडे कधीच िफरकत नाहीत?" उदा...

वास करत आहात. तु ाला कधीकधी असे िवचार

येतात का की आपला अपघात होईल? आिण कदािचत

ात

आपला मृ ू होईल?
आपण थोडे शी जा

रोख र

म बाळगून आहात. ते ा

तु ाला असे िवचार येतात का की कोणीतरी तुमचे पैसे चो न
नेईल?
आपण एका कंपनीम े काम करता. ते ा तु ाला असे िवचार
येतात का की कदािचत तु ी तुमची नोकरी गमावू शकता?
तुमचा

तःचा

वसाय आहे . ते ा तु ाला असे िवचार येतात

का की तुमचे नुकसान होऊ शकते?
आपले घिन नातेसंबंध आहे त. ते ा तु ाला असे िवचार येतात
का की कदािचत गैरसमजामुळे आपले संबंध खंिडत होतील?
आपण एका

ी

ा अगदी जवळ आहात. ते ा तु ाला असे

िवचार येतात का की

ा संबंधां मधील तुमचे मह

गमावाल?
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ा

तु ी

आपण हवाई
पोकळी

वास करत आहात. अचानक िवमान हवेती

ा

ा ह ीत येते. ते ा तु ाला अस िवचार येतो का की

आपण सवजण िवमान अपघातात सापडलो तर काय?
आपण एका साहसी करमणुकी
पाळ

ा िठकाणी मो

ा आकाश

ात बसला आहे त. ते ा तु ाला अस िवचार येतो का की

आपण आप

ा खुच तून फेकले जाऊ?

आपण आपली परी ा िदली आहे . ते ा तु ाला असे िवचार येतात
का की आपण परी ेत फारशी चां गली कामिगरी केली नाहीये.
तु ाला कोणीतरी आवडतं. तु ी ितला भेटू आिण सां गू इ

ता,

तु ी: "मला तुझा सहवास फारच आवडतो."
ती:

"मलाही."

तु ी: "मा

ा मते आप

ाम े जे काही आहे ते फ

मैि णीपे ा जा

आहे . (आिण आपले दयाचे ठोके २४० पयत वाढले आहे त.)
ती: मौन. (अरे दे वा, मी हे काय केले? मी असे बोलायलाच नको होते..)
आिण मग, ती हसते ... आिण

णते - वे

ा! आिण ती खळखळू न

हसते...
क

ना करा की हे सव िवचार खरे होत असते, तर आपले आयु
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कसे असते?

जगाम े संतुलन आहे हे सुिनि त कर
समजूतदार आहोत याची खा ी कर
जीवन िनमाण कर

जीवन हा

ासाठी, आप

ासाठी, एक अ

णतो, "जीवनात आपण

ाची इ

ाची इ

ा करतो ते सगळे िमळत नाही."

िश क आपण

ास आपण खरोखरच पा आहात

ा करतो ते िमळव

करतो का, हे पा न जीवन आप
ाला पा

ाला हवेसे वाटणारे

ाचा कायदा आहे . तो कायदा

िवचारते, "ते िमळव

का?" आपण

ासाठी, आपण सवजण

ास आव

क आपण

ाला जे हवे ते नाही याची पा ता ठरिवते.

आहोत

ानुसार गुण दे तात. कधीकधी,

एखादा थकलेला िश क कदािचत चूक क

शकतो. जीवन कधीही चूक

करत नाही.
आप

ाला काय हवं आहे ते दे

ाआधी, जीवनाला आप

ाकडून काय

हवे आहे हे जीवन कसे ठरिवते? हे कसे ओळखायचे िक मी हे केले तर,
जीवन मला काय हवे ते दे ईल?
अलीबाबा आिण ४० चोर या गो ीमधील अलीबाबासाठी "खुल जा िसम
िसम" हा जादू चा मं होता.
पा आहोत

ाम े

ाच माणे, आप

ाइ

ा आपण

पां त रत करणारा एक जादू मं आहे .
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ासाठी

य

मला य करावे लागतील. कोणीही
मा ासाठी ते क शकत नाही.
आरो
पर ण
भोजन
झोप

यंचिलत
ओझे िव
(वेटिल

पूतता, समा

िव

पूण, हमाल आिण भारो ोलक

र), िकक ने चालू होणारी (िकक

होणारी (बटण
आपण जेवढे
य ां ची आव

ाट). जे ा आपण
य

कर

ाट) िव

बटनाने चालू

यं े रत असतो ते ा काहीच

ास स म आहोत तेवढे च न करता,

कता आहे तेवढे करणे. (

ा

ेकास उठून उभे क न

शरीर ताणायला ( े टिचंग) सां गा.) बघा, तु ी १00% य नाही केले.
आपणच

तःला मागे खेचून ठे वतो. ब तेक वेळा आपण िकमान ज री

असतील तेवढे च य करतो आिण जा
नाही.) आप

ाला फ

आपले ५००% य

ीत जा

आव

क क करत

१००% य पुरेसे नाहीत. कदािचत आप
ावे लागतील.

िटकाऊ
आनंददायी
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ाला

तीन कारचे िव ाथ असतात.
i. िश क काय अपे ा करतात

ा न अिधक काय करणारे .

ii. िश कां

ा अपे ा पूण होतील इतके काय करणारे .

iii. िश कां

ा अपे ेपे ा कमी काय करणारे .

आपण कोण ा ेणीशी संबंिधत आहात?
(

ेक केएमएम

यंसेवक दे खील या ेणीम
ं
े असतो.)

सहल आिण बस सु

शु

होत नाही.

( रफाइं ड)

आपले याआधीचे स दे खील यासंबंधीच होते.
सुधारणा करीत रहा.
जे ा आपला िशक
ते ा आप

ावर आिण सुधारत राह

ाला अपयशाची भीती वाटत नाही.

जर आपला सुधारत राह

ावर िव ास असेल तर आपण

शकतो आिण दु खापतीपासून मु
िशडी यो

ावर िव ास असतो,

ा िभंतवर असेल.

०७

होऊ शकतो!

त:वर हसू

सात
किपल दे व आिण इ ान खान. ि केटचा सराव करताना दे खील ते 'नोबॉल' टाकायचे नाहीत.
सव कंप ा अशा उमेदवारां ना ाधा

दे तात

ां नी सात ाने दशन

केले आहे .
सात

सवयी िनमाण करते. सवयी

भाव बनतात. सवय हे असे

िठकाण असते जेथे आपण राहतो.

णूनच िनवास (हॅ िबटॅ ट) या

श

ाचा अथ आहे - नेहमीचे िकंवा नैसिगक वसित थान.

गती (मम म) - लां ब अंतराचा धावपटू
दयाला सात ाने धडधडणे आव

क आहे .

धं ातील पत (गुडिवल) सात पूण चां ग
यजुवे

ा कामिगरीमुळेच असते.

िसंह.

सायकिलंग

िन

ष

जीवनात एक थान आहे िजथे आपण सवजण 'सीआरएसई' वापरतो?
शौचालय
फरशीचा संगमरवरी दगड िव

मूत

ाम

काचा संगमरवरी दगड.

िहं मत असेल तर एक गुण कापून दाखवा.
आप

ा जीवनातील एक इ

ा िलहा जेथे आपण सीआरएसई चा वापर

कराल.
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ेन टॅ टूज
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