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A UNIQUE
CHALLENGE
Part 1:

Recap (३ िमनट)

 इट् स माय लाइफ
 डे िवड गो्ं स



Part 2:

मी -

तः, इतर आिण माझे भिव

ान (५ िमनट)

PEACE
BEGINS
WITH

ME

SESSION 5
2019

Part 3:
आज आप
मी खास दो

योगाची ओळख (२० िमनट)

ाला एक मजे शीर ঋयोग करायचाय. क

ना करा िक मी एका उৡ दजा१ ০ा िसने मा िदश१ काचा

आहे . तु ाला कोण ा िदश१ काचे नाव मािहती आहे ? रोिहत शे ਂी- िसं

ा िसने मावाला? िकंवा

गलीबाँ यचा िदश१क झोया अিर. आ ी आता एक नवीन िसने मा काढਘा০ा तयारीत आहोत आिण
आ ाला तु मची मदत हवी आहे . िदश१ क थोडीशी गोंधळले ली आहे काही ঋसं ग कसे ঋभावी करता ये तील
याबाबत. मी सां िगतले मी आता काही ॽशार मु लां ना भे टणार आहे , ती आप

ाला नজीच मदत करतील. या

िसने माम े काही ঋसं ग आहे त आिण ते डायलाँ ग पौरणामकारक होਘासाठी ितला तु मची मदत हवी आहे .
माग০ा से शनঋमाणे चार चार जणां चा ঁुप करा. मी तु ाला

ा ঋसं गातील वाভे सां गतो. ঁुपम े तु ाला

ঋ े क ঋसं गावर एका वाভाम े पौरणामकारक डायलाँ ग तयार करायचा आहे . ঋ े क ঋसं गावर डायलाँ ग
नकारा क पण असु शकतो आिण सकारा क सु ा. तु ाला मी ঁे कलरचा आिण ঁीन कलरचा पे पर दे णार
आहे . ঁे कलरवर एका ओळीचा नकारा क डायलाँ ग िलहायचा आहे आिण ঁीन कलर वर एका ओळीचा
सकारा क सं वाद िलहायचा आहे .
सहा वे गवे गळे ঋसं ग आहे त.

ा ঋ े क ঋसं गावर नकारा क आिण सकारा क असा एक ओळीचा सं वाद

िलहायचा आहे .

 माझा चां गला िमআ (मी तरी तसे मानतो) माৼा
पाठीमागे माৼाब ल वाईट बोलत होता आिण
माझी टर उडवत होता.

 माझे पालक माৼाबरोबर नीट वागत नाहीत.

 मी इतर जणां सारखा िदसायला एवढा दे खणा नाही.

 दु दॱवाने मला अपघात झालाय आिण
काढून टाकावा लागणार आहे .

ाम े माझा उजवा पाय गुढा০ा खाली

 लोकां ০ा माৼाकडून खू प अपेा आहे त. मी ासाठी खू प
मेहेनत घे तो पण ाचा मला खू प तणाव जाणवतो आिण
िभती पण.

 मी (पौरे म े ) नापास झालो.

Part 4: िन

ष (५ िमनट)

A. ANT vs APT

B. हातात पी
ाचे आयु
सेट कॺ.

तुम০ा हातात आहे . तुळा चां गळे आयु

हवे आहे . ती आपळ् या मनात सुॺ होते. चळा संदभ१ बरोबर

Part 5:

े न टै टू (४ िमिनट)

