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Session Plan 

भाग १ – शोध प्रबंध            ४ मिनिटे 

भाग २ – माझ्याबद्दल काहीतरी         १० मिनिटे 

भाग ३ – गुपित         ५ मिनिटे 

भाग ४ – ३ मंत्र        १४ मिनिटे 

भाग ५ – कोण ज िंकले        ३ मिनिटे 

भाग ६ – उ ळणी        ३ मिनिटे 

 

भाग १ – शोध प्रबंध            ४ मिमिटे 

  ममन डॉ. मेस्मर यािंनी १८ व्या शतकात  गण्याच्या तीव्र 

“उमी” (मिंत्रमुग्ध) स ‘मेस्मरीझस्म’ असे नाव जिले त्ािंच्या मते ही एक 

अदृश्य नैसजगमक शक्ती आहे  ी फक्त स ीवािं धे्य (मानव, पशु, पक्षी, 

झाडे इ.) आढळते. ही शक्ती आ ारी व्यक्तीस बरेही करु शकते 

असे त्ािंचे मत होते. 

१७८४ मधे्य बें ाजमन फँ्रकजलनने हया ‘मेस्मरीझम’ चा 

सजवस्तर अभ्यास करतािंना ‘आशा ही मानवी आयुष्याचा अजवभाज्य भाग आहे’ असे मत मािंडले. 

1. डेन्माकम  आजण अमेररकेतील सिंशोधकािंनी असे आढळून आले की,  न्म ात 

मुलाच्या मृतु्निंतर त्ािंच्या झाल्यावर त्ा रुग्ािं धे्य हार्म ॲरॅ्के्न मृतु्चा धेाका वाढतो 

जकिं वा पक्षवातची सिंभावना असते. 



2. हया सवम सिंशोधनाचा आधार १९५० मधे्य पे्ा फर्म ररचर हयािंनी उिंिीरावर केलेल्या 

प्योगामधे्य सापडते. त्ािंनीप्थम एक डझन माणसाळलेले (पाळलेले) उिंिीर 

पाण्याने भरलेल्या  ारमधे्य सोडले. 

 

 

त्ा १२ पैकी ३ उिंिीर लवकरच बुडाले तर ९ वाचले. आजण हयाच प्योगात 

वापरलेल्या सवमच्या सवम  िंगली उिंिीरािंना मात्र  लसमाधी जमळाली. त्ाला प्श्न 

पडला की, असे का घडले? म्हणून त्ाने प्योगात सुधारणा केली. ज्या क्षणी उिंिीर 

बुडू लागले त्ाक्षणी त्ाने त्ािंना पाण्याबाहेर काढले आजण परत पाण्यात सोडले. 

त्ामूळे उिंिरािंचा असा सम  झाला की पररस्थथती इतकी वाईर् नाही. बुडतािंना 

त्िंााना वाचजवण्याच्या छोर्याशा कु्लप्तीने उिंिरािंना असा जवश्वास वार्ला की 

बुडायला  लागले तर आपल्याला वाचजवले  ाते, त्ामुळे ते ६० तास पोहले. 

 

माणसािंमधे्य आजण उिंिरािंमधे्य फरक आहे पण एक गोष्ट खरी की आपल्या सवाांना तरिंगत 

राहण्यासाठी एक इच्छाशक्ती लागते.   

(HOPE) 



 

भाग २ – िाझ्याबद्दल काहीतरी             १० मिनिटे 

चला तर मग आता आपण नरेनच्या आयुष्यातील १० वी ११ वी 

च्या काही गोष्टी ऐकू या. १४/१५ वर्ाांचा असिंतािंना मोठे झाल्यावर काय 

करणार याची नरेनला यत  जकिं चीतही कल्पना नव्हती. पण नरेनला, 

कोणी तरी महत्वाची व्यस्क्त जकिं वा या  गावर ठसा उमरे्ल असे काही 

तरी, व्हावेसे वारे्. कारण १० वी पयांत नरेन वगामत पजहल्या ३ क्रमािंकात 

असायचे. शाळेचे जवद्याथी प्मुख होते. सवम ण महत्त्व द्यायचे. त्ािंना 

वार्ायचे आता लवकरच ते मोठे व्यक्ती होणार. 

 

(आता तुम्ही १० वी ते १२ वी पयांत केलेल्या चुकािंबि  िल मूलािंशी सिंवाि साधा) 

११ वी मधे्य नरेनच्या लक्षात आले की आता स्पधाम तीव्र आहे.... त्ािंच्या 

वगामतील काही जवद्याथी सुपर र्ॉप होते. त्ामुळे नरेनचे अभ्यासाकडे िुलमक्ष झाले. 

गप्पार्प्पािं धे्य वेळ घालवू लागले. 

जशक्षकािंच्या चुका काढू लागले 

मुली िंवर छाप पडेन अशा गोष्टी करु लागले. 

मैजत्रण जमळाली तर आयुष्य खुप बिलेल असे वारू् लागले. पण एकही 

मुलगी भाव िेत नसे. त्ामुळे खचले व स्वतःवर जवश्वास वारे्ना की कधी चािंगले 

होईल की नाही. 

➢ मला मैजत्रण असेल तर सवम काही सोपे होईल. 

➢ मी सुिंिर जिसायला लागलो तर अडचणी िूर होतील 

➢ मी िगा केला तर सगळे मला जकिं मत िेतील 



➢ मी जमत्रािंबरोबर वेळ घालजवला तर माझा उत्कर्म होईल. 

➢ पेपर सोपा आला तर  ास्त माकम  जमळतील. 

➢  र जशक्षकािंनी चािंगले जशकजवले तर मी अभ्यास करेन. 

➢ जवर्य सोपे असतील तर मला जशक्षणात गोडी वारे्ल. 

 

वगामत जवचारा तुम्ही असे जवचार करता का? आजण तुम्ही घ्या जवचारािंवर काय 

करायला हवे? 

 

 

 

 

 

 

त्ािंना हे परे्ल की तुम्ही सामान्य असलात तरी तुम्ही आयुष्यात यशस्वी 

होवू शकता. त्ािंनाही हे  मु शकते. 

 

भाग ३ – गुपित           ५ मिनिटे 

चला तर एक गुपीत ऐकू या (जवनोिाची पेरणी करा) 

 े शाळा महाजवद्यालयात जशकतात त्ािंच्याकडे उच्च आत्मसम्मान असतोच 

असे नवे्ह. 

अ.  आश्चयम चकीत ---------- अरे हे कसिं झाले. बाहुबली - कुमार 

वमाम जकर करणे. 

    ब. घाबरलेले असतात ------------ मला परत हे  मेल का? 



वगामतील प्थम येणाऱयािंना जवचारा त्ािंना असे वार्ते का? ज िंकलेल्या प्त्काला 

स्वतःबि  िल प्चिंड अजभमान आजण अपयशी ठरलेला प्ते्क िुःखी असावा 

असे काही आवश्यक नाही. 

आत्मजवश्वास कसा जमळवावा ? 

यशस्वी बनून? प्जसध्ि होवून ? श्रीमिंत बनून ? 

 

जगात अनेक व्यक्ति आहेत ज्या स्वप्न बघतात आमि आहेतेत ती 

पूिण होण्यासाठी प्रचंडड कष्ट करतात. आपि आत्ममिश्वासपूिण 

आयुष्य जगू शकतो, तेव्हा आपल्यात चैतैतन्य असते. आमि ते तेव्हा 

असते जेव्हा आपि स्वप्नपूतूतीसाठी सतत धडपडतो. काहीतरी 

मिळिले  हया सिाधािासाठी िाही तर तुम्ही चैतैतन्यिूतूती व्हािे 

हयासाठी िेहेहित घ्या. 

स्वतःला जवचारा कोणेणती गोष्ट तुमुम्हाला उत्साह िेते. ती 

जमळजवण्यासाठी झोकून द्या.  गाला अशा लोकेकािंचची गर  आहे. 

 

भाग ४ – ३ मंत्र         १४ मिनिटे 

आपली स्वपे्न पूणम करायची असतील तर ३ गोष्टी लक्षात ठेवेवा 

 

आयुष्यात सवमगुणसिंपन्न कोणीच नसतो. चुकणे, शिंका वार्णे, आत्मजवश्वास नसणे हे 

नैसजगमक आहे 

 

 ग प्चिंड वेगाने बिलते आहे. त्ामुळे फार पुढचा जवचार करु नका तुम्हाला 

आयुष्यात कोठे  ायचे आहे हे माहीत असले तरी जतथे  ायच्या वार्ा बिलू शकतात. 

काय बनायचे आहे ते स्पष्ट असु द्या पण आयुष्याच्या अथथैयामला अजलिंगन द्या. 



 

आपल्या प्ते्कात अंतममनत २ आवाज असतात. 

 

 

• पजहल  ी  आिल्या अंतममनत नेयंुगंड पनमामण कारटो  तो  सतत आपल्याला खाली ओढतो. 

तो सतत सांगतो. तु गाढव आहेस मुखम आहेस. कशाला करतोस काय गर  आहे. हयाचा 

काय उपयोग आहे? तो वाईर् नकारात्मक धारणेच्या आवाज आहे. तो  नेहमी आपल्याला 

अपयशाच्या मागामवर नेतो, तो आपल्याला कारणे शोधायला, िोर् द्यायला तक्रारी करायला 

भाग पाड तो अशा नकारात्मक आवाजाशी लढण्यासाठी आपल्यात कायम त्याच्या  ाणीव 

ठेवावी लागते. त्याला थािंबजवण्याचे जशक्षण आपणास घ्यावे लागेल. 

 

• िुसरा आवाज आहे उत्साहाचा, चैतन्यपूणमतेचा. हयाच्या आतून खऱया जमत्राचा, पे्माचा, 

परमेश्वराचा आवा  येतो. हया आवा ाला साथ द्या. तो पजहल्या व्यस्क्तच्या जवरुध्ि आहे. तो 

शिंाात आजण सिंयजमत असतो. आपल्यातील हया आवा ाला ओळखा. हा आवा च 

आपल्याला सतत/कायम पुढे नेत राहील.  स  से आपण हया आवा ाला प्जतसाि िेवू 

तस तसे आपण आपल्यालील नकारात्मकतेवर जव य प्ाप्त करु. 

 

आज रात्री झोपण्याच्या आधी यािर मिचार कझोपेपण्यरा बघा कोिेि मजंकतेयेय ते? 

 

भाग ५ – कोि मजंकले          ३ मिनिटे 

१९६८ ऑलिंजपक स्पधाम-मेस्िको-शेवर्ची 

मॅरेथान. शेवर्च्या फेरीसाठी इजथयोजपयाचा धावपरू् 

जक्रडािंगणात जशरला आजण तो पजहला आला. लािंब 

कुठेतरी र्ािंझाजनयाचा  ॉन स्टीफन अकाव्हरी ३० 

जक. मी. निंतर थकल्यामुळे खाली पडतो. त्ाला 



अिंगभर  खमा होतात. अजधकारी त्ाला स्पधाम सोडायला सािंगतात. तो ते नाकारतो आजण उरलेले 

१२ जक. मी. लिंगडत लिंगडत पूणम करतो. शेवर्ची काही ह ार माणसे से्टडीयममधे्य उरलेली 

असतात.पजहला धावपर्  रू् पोहचून एका तासाच्या वर उलर्लेला असतो. पण तो ती स्पधाम पूणम 

करतो. 

  

निंतर पत्रकार त्ाला जवचारतात की, स्पधम का सोडली नाही? तो उत्तरतो ‘माझ्या िेशाने 

मला स्पधेत भाग घेण्यासाठी नवे्ह तर ती पूणम करण्यासाठी पाठजवले आहे’ मला तुम्हाला प्श्न 

जवचारायचे आहेत. 

➢  र तुम्ही  ॉन स्स्टफन अकाव्हरीच्या  ागी असता तर तुम्ही स्पधाम पूणम  केली असती का? 

➢ अशी कोणेणती गोष्ट आहे की ज्यामूळूळे  ॉनॅन अकाव्हरीने स्पधाम पूणूणम केली 

अिंततममननाचा आवा  

 

पुन्हा जवचार करा  ेव्हा  ेव्हा असे व्ििंव्ि असते तेव्हा आपल्या अिंतममनाचा 

कोणता आवा  ज िंकतो? चािंगला/वाईर् 

भाग ६ – उजळिी        ३ मिनिटे          

                                     

 

 

  

                                   Hope 


