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KMM 2016: SESSION 4 - 'डार्ळींग मशीन'! 

 

SESSION PLAN 

भाग १  - उजळणी        २ मिनिट 

भाग २  - तुम्ही कधी चिडता का?      ३ मिनिट 

भाग ३  - प्रभुत्व आणण िातेसंबंध यािंा िौकोि.    ५ मिनिट 

भाग ४  - दोि सोप्या काळजी घ्यायच्या गोष्टी.            १७ मिनिट 

भाग ५  - त्रासात असणारी कोणी व्यक्ती तुम्हाला आठवते आहे का?  ५ मिनिट 

भाग ६  - कृपया स्वाक्षरी द्या!       ५ मिनिट 

भाग ७  - पथृ्वीिे वजि.       १ मिनिट 

भाग ८  - उजळणी - बे्रि टॅटूज       २ मिनिट 

 

भाग १ - उजर्ळणी 
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भाग २ - तुम्ही कधी चिडता का? 

तुिच्यापैकी ककती जणांिा राग येतो ? 

१. कधीि िाही 
२. िधूििधूि 

३. िेहिी 
४. कायि 

तुििी काळजी घेणाऱ्या ३ व्यक्तींिी िावे सागंा. 
तुिच्यावर सगळ्यात जास्त कोण चिडतं ? 

 

भाग ३ - प्रभुत्व आणण नातेसंबंध यांिा िौकोन. 
 

प्रभुत्व (+) 

 
 

 
 

 

  िातेसंबंध (-)       िातेसंबंध (+) 

 
 
 
 
 
 
 

प्रभुत्व (-) 

 

आपले पहहल े३ सशेि प्रभुत्व मिळव्यावर होते. 
a) आत्िववश्वास 

b) संवाद 

c) मशस्त आणण उद्दीष्टे 

आपला हा सेशि िातेसंबंधांवर आहे. िातसंेबंधांिा गाभा एकिकेांिी काळजी घेणे असतो. आपण 
एकिेकांिी काळजी दोि प्रकारे घेऊ शकतो. 
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भाग ४ - दोन सोप्या कार्ळजी घ्यायच्या गोष्टी. 
भाग ४ A - १) I SEE YOU - िी तुला सिजूि घतेो.      ७   मिनिट

 
१. िकारात्िक भाविा असलेल्या व्यक्ती खूप त्रासातूि जात असतात. त्रास होत 

असल्यामशवाय िकारात्िक भाविा तयार होत िाही. 
२. LSM िी कथा वाििू दाखवणे.  (http://bit.ly/LSM-Dada-Vaswanis-question) 

३. सिोरच्या व्यक्तीच्या वाग्या-बोल्यातूि तुम्ही त्यांिा त्रास सिजू शकता का? 

भाग ४ B - सिोरिी व्यक्ती कशािुळे त्रासललेी आहे ?     ७   मिनिट
डाळींग िशीि – 

१. िला तुििी िदत हवी आहे. 
२. िाझं तुझ्यावर पे्रि आहे. 
३. अंतत: जेव्हा सिोरच्या व्यक्तीला सिजतं तुम्ही त्यांच्या भाविांिी कदर आणण आदर 

करता तेव्हा त्या तुिच्यावर ववश्वास ठेवतात. 
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Part 4C - काळजी घेणं हे फक्त वरवरि िसता निणणयात्िक असावं    . ३   मिनिट
१. त्यातूि सिोरच्या व्यक्तीला प्रोत्साहि आणण पे्ररणा मिळावी. 
२. िाणसांिा िहेिी प्राधान्य द्यावे.  

 

भाग ५ – त्रासात असणारी कोणी व्यक्ती तुम्हाला आठवते आहे का?  

तुम्ही त्याचं्यासाठी काय करु शकाल ? 

 

भाग ६ - स्वाक्षरी प्प्लज! 

कृपया स्वाक्षरी द्या! एक हदवशी जेव्हा तुम्ही खूप प्रमसद्ध व्हाल तेव्हा त्या स्वाक्षरीिी खूप ककंित 
असेल. हा िाझा निवतृ्तीिा प्लॅि आहे. 

 

भाग ७ - पथृ्वीि ेवजन 

पथृ्वीिे वजि आधीि 5,972,000,000,000,000,000,000 tons आहे. 
लोकाचं्या जड अंत:करणांिी ते अजूि वाढायला िको. लोकांिी काळजी घेऊि आपण लोकांिी ििे 
हल्की करुया.  
 

भाग ८ - उजर्ळणी - ब्रेन टॅटूज 

 
 
 

 


