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 अपयश

आप�याला क�याची भीती असते…

�वतःब�ल शंका आहे कारण...
आपण बदलला �वरोध करतो  
आपण सु�वातच करत नाही

 पुरेसे चांगले नसणे

याच कारणांमुळे काही �शार लोकांना देखील यश �मळत नाही. �यां�या
�शारीमुळे काय चुक होऊ शकतं याचाच �वचार ते आधी करतात आ�ण मग
�वतःब�ल आ�ण �वतः�या कतृ��वाब�ल �यांना संशय येऊ लागतो. �हणून
ते कधीही ते काम सु�च करत नाहीत. 

आप�याला जे हवे आहे ते का �मळत नाही यामागील सवा�त मोठा घटक �हणजे भीती.

��या

  �शारी Vs धैय� 

  अ�वीकृ�त

या सगळांम�ये एक सा�य
आहे अ�ण ते �हणजे
�वतःब�ल शंका घेणे



धाडसीपणा �क�वा धैय� हे यशाचं
अमू�य असं रह�य आहे. तुमची
�शारी �क�वा कौश�य नाही. 
 

�मते�या अभावापे�ा आ�म�व�ासाची
कमी अ�धक �व�े मारते. 

या �वपरीत �सरीकडे, धाडसी लोक काय काय चांगलं होऊ शकतं याचा
�वचार करतात आ�ण आ�म�व�ासाने पुढाकार घेऊन ते काम चालू
करतात आ�ण यश�वीदेखील होतात. 



160,000 �न अ�धक कम�चार्यां�या
सव��णात, 83% लोकांचा असा �व�ास
आहे क� ते अ�धक पगारासाठ� पा�
आहेत. पण 68% पे�ा जा�त लोकांनी
कधीही वाढ मा�गतली नाही. �यांनी
�वचारले �यां�यापैक� 70% पे�ा अ�धक
लोकांना ती �मळाली. 

तु�हाला �शारी आ�ण धाडसीपणा यापैक� एक �नवडायचे असेल तर तु�ही काय
�नवडाल?

फार �व�चतच, धैय� आ�ण �शारी या दो�हीही गो�ी एका ���म�ये
आढळतात. चांगली बातमी अशी आहे क� धैय� �क�वा धाडसीपणा हे एक
कौश�य आहे जे  �वक�सत केले जाऊ शकते. कोणतीच ��� �ह ज�मजात
धाडसी नसते. जाणूनबुजून �क�वा नकळत,धाडसीपणा / धैय� �यां�यात
जोपासले जाते.

83%

68%

70%

Vs �शारी धैय� 

प�ातापापे�ा अ�वीकृती कधीही चांगलीच.

गो�ी सोडून �द�याने तु�ही अपयशी ठरता.

अपयशामुळे तु�ही अपयशी ठरत नाही.



फ� �वचारा - जे�हा तु�ही �वचार�याची 
�मता �वक�सत करता (अगद� आयु�यातील 
लहान लहान गो�ी देखील), ते�हा तु�ही 
जीवनातील मो�ा गो�ी कर�याची �मता 
�वक�सत करता.

आता �� असा आहे �क न�क� �वचारायचे काय?

 
 

मी भारतीला �वचारले, मी ��श�क होऊ का आ�ण ती ‘हो’ �हणाली.

धैय� �वक�सत कर�याचे दोन सोपे माग�

 १.फ� �वचा�न पहा. 
 

�कार १ : एखा�ाची परवानगी �या 
 

माझे वडील �ेम�ववाहा�या �वरोधात होते. मा�या भावाने परवानगी
मा�गतली आ�ण �याला ती �मळाली.



�कार 2 : मदतीसाठ� �वचारा.

�ीकस�ना वक� शीट वाट�यासाठ� आ�ही �व�ील आ�ण
मुकु�लका यांना मदत मा�गतली आ�ण काहीही
आढेवेढे न घेता �यांनी �यांची कार आ�ण सोबत दोन
लोकदेखील पाठवले. 
KMM लाँच पाट��यावेळ� आ�ही साउंड �स�टमसाठ�
�म�ल�दची मदत मा�गतली आ�ण �याने �या�याकडची
सग�यात चांगली साऊंड �स��टम पाठवली.
मी सु�मतला माझं एक जॅकेट बनव�याची
�वनंती केली आ�ण �याने �णाचाही �वलंब न
लावता मला मदत केली.

�कार 3 : मा�हती आ�ण ��तेसाठ� �वचारा .

तु�हाला एखादं उ�र �क�वा �वषय �क�वा सम�येब�ल
खा�ी नस�यास, �याब�ल अजून �वचारा.

अजु�न - कृ�णा 

जर तु�ही सु�ट्यांम�ये कुठेतरी �फरायला
जा�याचा �वचार करत आहेत तर �तथे आधी
जावून आले�या लोकांसोबत बोला. 
तु�हाला परदेशात जाऊन अ�यास करायचा
आहे, जे लोक �तथे आधीच गेले आहेत �यांना
�यां�या अनुभवांब�ल �वचारा.

 तु�हाला �जम जॉईन करायची आहे, �वचारा. 
तु�हाला �च�पट बघायचा आहे, �वचारा.



�कार 4 : पु�ीकरणासाठ� �वचारा 
 .

तुमचा �व�ास आहे क� इं�जनी�र�ग हा
तुम�यासाठ� यो�य कोस� आहे. �या �व�ासाची
पु�ी करा.
तु�हाला �व�ास आहे क� तु�हाला परदेशात
जाऊन �श�ण �यायचे आहे. �तथे गेले�या
लोकांशी संवाद साधा आ�ण तुम�या �व�ासाची
पु�ी करा.
तुमचा �व�ास आहे क� तु�ही एखादा उ�ोग सु�
करावा. जे आधीपासून कोण�यातरी उ�ोगात
आहेत �यांना भेटा आ�ण तुमचे �वचार �मा�णत
करा.

�कार 5 : संधी आ�ण जबाबदा�या 

�वत:चा �वकास कर�याचा आ�ण तुमचं �येय लवकरात लवकर सा�य
कर�याचा हा सव��म माग� आहे.



एक वष� मला शाळेतील हेड बॉय बनवलं गेलं होतं. मला ते इतकं जा�त
आवडलं �क �यानंतर मी नेहमी यशा�या पाय�या चढत गेलो आ�ण सतत
नेतृ�वा�या संध�साठ� धडपडत रा�हलो , �वचारत रा�हलो आ�ण �वतःला
खूप �वक�सत केलं. 
एकदा आ�ही एक ��डा संमेलन करायचं ठरवलं. माझी इ�ा होती क�
कमीतकमी २१ �कमीधाव�याची �धा� ठेवावी. जे�हा मी लाइफ
लेसनम�ये �वचारले क� तुम�यापैक� �कती जणांना 21 �कलोमीटर
धावायला आवडेल, ते�हा उप��त 150 लोकांपैक� फ� 2 जणांनी हात
वर केले.बाक� लोकांना ते हे क� शकत नाहीत असं वाटत होतं. पण
मला �व�ास होता क� ते हे क� शकतात. मला फ� �यांचा �वतःवर
�व�ास वाढवायचा होता. दोन आठव�ां�या कालावधीत, मी �यां�या
डो�यांसमोर 14 �कमी धावलो. अथा�तच लोकांसाठ� एक आदश� �हणून
माझी �ह जबाबदारी होती आ�ण मी ती �वीकारली.3 म�ह�यां�या
कालावधीत ��डा संमेलनासाठ� न�दणी केले�या 260 जणांपैक� 216
जणांनी 21 �कलोमीटर अंतर पूण� केले. �यानंतर, �फटनेस ही �यां�यापैक�
ब�याच लोकांची जीवनशैली बनली आहे.
अ�मा मॅटर�या प�ह�या संमेलनाची सग�यात मोठ� जबाबदारी मी
�यायचं ठरवलं.
 MJC ची प�हली बैठक
 एस�हीपी आ�ण जागृती 



‘‘जे�हा तु�ही �वचार�याची �मता
�वक�सत करता, ते�हा तु�ही
जीवनातील मो�ा गो��साठ�
सा�य कर�याची �मता �वक�सत
करता."

जे�हा तु�ही काही गो�ी
�वचारत नाही, ते�हा उ�र हे
नेहमी ‘नाही’ असंच असणार
आहे.

 
तु�ही �वचार�यांनंतर तु�हाला
होय �मळेल याची कोणतीही
हमी नसली,

 
तरीपण उ�र ‘होय’ असेल
अशी एक आशा �क�वा एक
संधी तर न�क�च आहे, बरोबर
ना ? 



 तु�हाला जे हवंय ते �मळू शकतं 

जे�हा तु�ही �व�ांचा पाठलाग करता ते�हा काही श�यता असतात. 

पण तु�हाला काही �स�या गो�ी �क�वा संधी �मळतील �या तुम�यासाठ�
उपल� हो�या हे तु�हाला मा�हतदेखील न�हते.

 
उदा:
     शाळेतील गायन ट�मम�ये गायक बन�याची ऑफर.
     शालेय फुटबॉल ट�मम�ये �नवड होऊ शकते. 

 2 . फ� क�न पहा 

तु�हाला जे हवंय ते कदा�चत �मळणार नाही



�नयम �.१

 धैय� �वक�सत कर�यासाठ�, मी दोन सो�या �नयमांचे पालन करतो.
. 

तु�हाला आयु�यात काय हवे आहे ते �लहा आ�ण तु�ही ते �मळव�यासाठ�
10 �य�न कराल असं �वतःला वचन �ा.
 ९०% वेळा अयश�वी झालात तरीही तु�हाला काय �मळेल याची तु�ही क�पना
क� शकता का?

मी कधीही सवा�त �शार, देखणा �क�वा सग�यांचा लाडका न�हतो. तरीही, मी
जीवनात खूप यश �मळवलं. कसे? मी नेहमीच मा�यात आ�ण मा�या
लोकांम�ये धाडसीपणा जोपास�याचा �य�न केला आहे.

�हणून मी �वतःसाठ� एक �नयम बनवला आहे. आयु�यात मला जे हवे आहे
�यासाठ� मी 10 �य�न करणारच. खरं तर ब�तेक लोक 10 �य�न करतच
नाहीत. तसं पाहायला गेलं तर, ब�तेक लोक 1 �य�नदेखील मनापासून करत
नाहीत.

मला जे हवे आहे �यासाठ� मी कमीत कमी १० �य�न करतो. 



�नयम �.2

जे�हा तु�हाला एखाद� गो� आवडते ते�हा ती न� करणे तुम�यासाठ� अ�तशय
कठ�ण असते.

मी �वतःला �वचारतो क� मला मा�या मुलांना कोणती गो�
सांगायची आहे? मी �वतःला सांगतो - 'जा आ�ण ती कथा
�लहा'.

कथा का?

�स�या महायु�ा�या काळात अमे�रकेकडे जपानी शहरांची याद� होती �जथे

बॉ�ब�ोट करायचे होते. �योटोशहर देखील �या याद�त होते. मा� �या याद�तून

हे शहर काढून टाक�यात आले. अमे�रकेने �योटोला �या याद�तून का काढले

असावे? तर, �योटोला �या याद�तून अमे�रकेचे यु� स�चव, हेनरी ��टमसन

यांनी काढून टाकले होते कारण ते तेथे हनीमूनसाठ� गेले होते.  �यांनी �योटोचे

स�दय� आ�ण सं�कृती पा�हली होती आ�ण ती न� होऊ नये असे �यांना वाटत

होते. �यामुळे �यांनी नागासाक�ची �नवड केली.

�योटो



तुम�या �व�ांसाठ� न धावता,
अथ�हीन जगणे श�य आहे परंतु
�यातून अफाट यश �मळणार
नाही.
 

हाच �भाव एखाद� गो�देखील बनवू शकते. �हणूनच आप�या गो�ी �क�वा
कथा तयार करणे आ�ण �यांना स��यपणे आकार देणे मह�वाचे आहे.

 
तु�ही तुमची कथा तयार करत असताना, ब�याच वेळा अयश�वी �हाल.
तुम�यात अयश�वी हो�याची �मता आहे का? जर नाही, तर तु�ही
तुमची �व�ं पूण� करणं अश�य होईल.
 



2.सामा�जक गु��वाकष�ण

मा�याब�ल असणारे लोकांचे मत 
�म�ांचा दबाव 
कौटंु�बक दबाव
तुलना 

1.  वैय��क गु��वाकष�ण

मी काय क� शकत नाही!
�वतःब�ल शंका
मनाने मा�यावर ठेवले�या मया�दा.
गो�ी सो�या प�तीने ह�ात.
अपयशाची भीती, नकार आ�ण मी पुरेसा चांगला नाही असे वाटणे. 

गु��वाकष�णाचा उ�ेश आप�याला ज�मनीवर ठेव�याचा तसेच आपण उडत
नाही याची खा�ी करणे हा आहे. वैय��क पातळ�वर आप�याकडे
गु��वाकष�णाचे अनेक �तर आहेत.

ऑ�ब�टल �श�ट 



डम�

बु�� 

3. �म�ांचे गु��वाकष�ण

लोकांचे �कार 

फ� 

दबंग

     �ंग
     एका�ता नसणे 
     फो मो (�फयर ऑफ �म�स�ग आऊट )
     चुक�ची संगत (कुसंगत )

क�पना करा क� ही सव� गु��वाकष�णे तुम�यावर काय�रत आहेत.आपण
सु�वात कर�यापूव�च गो�ी सोडून देतो. आपण �वतःला ‘�ावहा�रक हो’ असं
�हणू लागतो. तु�ही �नयमां�या �वरोधात जाऊ शकत नाही. नावी�यपूण�ता
आ�ण यश�वी क�पनांसाठ� तुम�या आयु�यात काहीच �क�मत नाहीये.  



 

एकदा एक बदक अंडी घालते आ�ण �यांना उबवते पण जे�हा �प�लं बाहेर
येतात ते�हा �यातील फ� एक �प�लू खूप मोठं, खूप अ�ता��त होतं आ�ण
�या�या पायाला इतर बदकांसारखी पोह�यासाठ� मदत करणारी जाळ�देखील
न�हती. �स�या श�दांत बोलायचं झालं तर ते �प�लू ‘कु�प’ होतं.इतर सगळे
बदकाची �प�ले �याला खूप �चडवायची आ�ण �ासदेखील �ायची. एके
�दवशी, �याला हंसांचा एक झंुड �दसतो. �या हंसांना बघून �याला समजते �क
तो तर एक हंस आहे,बदक नाही.चुकून हंसाची अंडी बदकांसोबत �मसळली
जातात आ�ण तो बदकांसोबत मोठा होतो. परंतु आता �याला कळतं �क तो
अ�तशय संुदर असा हंस आहे आ�ण तो �या हंसांसोबत �र उडून जातो. 

मला ही कथा अ�तशय श��शाली वाटते.

आप�या आयु�या�या काही �णी,कुठेतरी आपणही �स�या लोकांसारखं
हो�या�या �चंड दबावाखाली,आप�या सवा�ना कु�प बदकासारखे वाटले
आहे. आपण पुरेसे चांगले नाही आहोत �क�वा �या लोकांसारखे �क�वा
�या�यासारखे नाही आहोत या �वचारांनी आपण सतत �वतःला �ास क�न
घेत असतो. जोपय�त आप�याला हे समजत नाही क� आपण तर हंस आहोत
संुदर, उंच आकाशात �रवर उड�यासाठ� बनलेला एक हंस. 

या कथाच आप�याला घडवतात. 

जर तु�ही तुम�या भ�व�याकडे पाहत नसाल तर तु�ही मागे राहाल.

अ�ली ड��लंग  



आता तु�ही तुम�याशी बोलणारी �क�वा तु�हाला �ेरणा देणारी अशी एक
गो� सांगायची आहे. �यासाठ� खाली काही माग�दश�क त�वे �दलेली आहेत. 
     तुमची कथा 100 श�दांपे�ा कमी असावी.
     ही गो� तु�हाला का �ूत� देते ?

 
KMM 2022 पूण� झा�यानंतर, आ�ही '�टोरीज दॅट ��टर’ �हणजे
‘�ेरणादायी कथा' नावाचे एक ई-बुक तयार करणार आहोत. 

 
एक �दवस, काही वषा�म�ये, लोक गो�ी शेअर करतील �याम�ये तु�ही नायक
आहात आ�ण ती तुमची गो� असेल. �ह क�पनाच �कती सुखावह आहे नाही...

�ेन टॅटू

 ��या

तुमची कथा 7741085000 या �मांकावर Whatsapp करा �क�वा 
contact@mykmm.org वर आ�हाला मेल करा.


