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अफगा�ण�तानमधील �नवा��सत ना�दया नद�म.

ती 10 वषा�ची असताना व�डलांची ता�लबा�यांनी ह�या केली होती.

�क�या मागे बसून �तचे कुटंुब डे�माक� ला पळून गेले.

�ावसा�यक फुटबॉलम�ये �तने जवळपास 200 गोल केले आहेत.

ड�ॅनश रा�ीय संघाचे �तने 99 वेळा ��त�न�ध�व केले.

ती 9 भाषा अ�ख�लतपणे बोलते.

फो�स��या ��डा �े�ातील सवा�त श��शाली म�हलां�या याद�त ती आहे.

नायक�चे (NIKE) ��त�न�ध�व करणारी ती प�हली ड�ॅनश म�हला फुटबॉल

खेळाडू. 

पुनर�चना�मक सज�न हो�यासाठ�चा ती अ�यास  करत आहे.

'IDNMHMIH'
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तुमची काय �व�ं आहेत?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

�वतःब�ल काय शंका आहेत?

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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��या



�भ� लोक सम�यांना �भ� ��तसाद देतात.

�भ� लोक सम�यांना �भ� ��तसाद देतात.जवळून पाहायचे झा�यास, एक
नमुना आहे �या�ारे आपण सम�यांना ��तसाद देतो. काही संभा� मान�सक
��तसाद पहा आ�ण तु�ही कोण आहात ते शोधा!

हा एक अ�तशय मनोरंजक आ�ण �च�तनशील �ायाम आहे. तु�ही कोणासारखे
आहात?
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फ� आ�ण फ� तु�यामुळेच. (मी नाही)दोष देणारा

कोणीतरी ही सम�या सोडवायला हवी. (मी नाही)समी�क

माझे जीवन सम�यां�शवाय असावे.

रडकु

कोणालाच ही सम�या सोडवायची 
नाही.

�न�दक

आम�या समोर एक सम�या आहे.

ही सम�या कोणी�ह सोडवू
शकत नाही.

�नराशावाद�

आपण ही सम�या सोडवू शकतो.आशावाद�

मला ही सम�या सोडवायला आवडेल.जबाबदार

आपण ती अ�या�कारे सोडवू शकतो. समाधानवाद�
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कोणालाही अपयशी �हायचे नाही..

कोणालाही गृहीत धरलेले आवडत नाही. 

�मोशन होत असताना कुणालाही �ल���त �हायचे नसते.

कोणीही वाईट �नण�य घेऊ इ��त नाही. 

कोणालाही �वतःचे मन �खवून �यायचे नाही. 

कोणीही ग�धळ �नमा�ण क� इ��त नाही. 

कोणालाही �वतःचे शोषण क�न �यायचे नाही. 
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जे�हा आप�याला वाटते क� ही सम�या सोडवता येणार
नाही ते�हा ब�तेकदा ते �वतः�या शंकांमुळे होते.

तुम�या सव� शंका खो�ा असतील तर?



घोडे�वारासाठ�, घो�ाव�न पडणे नेहमीच एक श�यता

असते.

पण,पण…? या गो�ी घडतात..

The Voice in your Head!

हे अडथळे नेहमीच �वतःवर शंका �नमा�ण करतात.

आपण घडवणार असणा�या भ�व�यातील इ�तहासाला या शंका हायजॅक

करतात!

लेखकांसाठ� माइंड �लॉक (�लखाणासाठ� काहीही न सुचणं)

हा ���येचा एक भाग आहे.

��व�े अस�यामुळे, �ववाद नेहमी तुम�या आयु�यात

असतील.

एखा�ा खेळाडूसाठ�, जखमा होणे हा जीवनाचा भाग

आहे. 

शोधक�या�साठ�, अपयश �न�याचे असतात.
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या ���ला मी आवडत नसेल तर काय, '�या' ���ने मला साथ का �दली
नाही, माझी �ावसा�यक भागीदारी का 'तुटली', मी खूप 'मोठा' �वचार करत
आहे का, इ�याद� गो��ची मला काळजी वाटायची. .

 स�य हे आहे क�, ‘शंका हा ��येक �व�ाचा भाग असतो’. शंका आ�ण शंका
बाळगणारे नेहमीच आप�या �व�ां�या गुणव�े�या थेट �माणात असतील.

तुम�या शंका तु�हाला थांबव�यासाठ� नाहीत तर तुमचे �य�न ��पट
कर�यासाठ� आहेत.
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Step 1

Step 2

तु�ही केलेले सव� �याग.

�वतः�या सव� शंका �र
कर�यासाठ� �वतःला दोन ��
�वचारा.

माझी ��येक शंका खोट� असेल तर?

माझे ��येक �व� खरे असेल तर?
 

जे�हा शंका असेल ते�हा आठवा...

तु�ही पार केलेले सव� अडथळे. 

अशा लोकांचे चेहरे �यांना तुम�या भ�व�यातील यशाचा अ�भमान
असेल.
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शंका �र करा, �यांना शुभे�ा �ा, तुमची �व�े झूम करा, शंकांचं मृगजळ
आप�याला जो मूख�पणा दाखवतात �यावर हसा आ�ण आनंदाने पुढे जावा. 

नस�रीम�ये �शकवलेली क�वता आठवा, ‘रो,रो, रो युअर बोट…. मे�रली
मेरीली,मे�रली, मे�रली, लाइफ इज बट अ �ीम (जीवन एक �व� आहे)’

कवीने असे �हटले नाही क�, “जीवन केवळ एक शंका आहे.” तो �हणाला,
‘जीवन हे फ� एक �व� आहे’. ते �व� जगून �या.
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मी तयार क� इ��त असणारा इ�तहास
हायजॅक कर�याची परवानगी मी शंकांना

देणार नाही कारण… 

��या

________________________________________
________________________________________
________________________________________

 (77410 85000 या नंबरवर पाठवा.)
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