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जर तुमाकडे एक जा ची कांडी असती,
आ ण जा या कांडीची श अशी
असती िक सवकाही 'घडू ' शकेल, तर
तुमची इ

ा काय असती?

एक असे स घेऊया, जथे तु ही तुम या अ या इ े ब ल
मला सांगा जी तु हाला पराकोट चा उ साह दे त.े

जर आप या सग या इ ा ताबडतोब पूण
झा या तर जगाचे काय होईल?

आज सवात मादक अ भने ी कोण आहे?
काय होईल जर येकाची तला मळव याची
इ ा असेल?
आज सवात दे खणा अ भनेता कोण आहे?
काय होईल जर येकाचीच याला मळव याची
इ ा असेल?
मा या आयु याचे काय होईल जर मी या कशाची
इ ा धरेन ते सगळे व रत पूण होऊ लागेल? राजा
मडास आ ण याचा सुवण श.

जीवनाचा कायदा हणतो
"जीवनात तु हाला हे अपे
त आहे
ते तु हाला मळणार नाही..."
का?

तु ही एका कंपनीम ये काम करता. ते हा
तु हाला असे वचार येतात का क कदा चत
तु ही तुमची नोकरी गमवाल?

तुम याकडे तुम या वतःचा वसाय आहे.
तु हाला असे वचार येतात का क तुमचा
एखादा मह वाचा ाहक तुम याकडू न
गमावेल?

आपण थोडेसे जा त रोख र कम बाळगून
आहात ते हा तु हाला असे वचार येतात का
क कोणीतरी तुमचे पैसे चो न नेईल?

आपण हवाई वास करत आहात. अचानक
वमान हवे त या पोकळ या ह त येते ते हा
तु हाला असे वचार येतो का क आपण
सवजण वमान अपघातात सापडलो तर
काय?

आपण एका
या अगद जवळ
आहात. ते हा तु हाला असे वचार येतात का
त या संबंधात मधील तुमचे मह व तु ही
गमवाल?

आपले घ न नातेसंबंध आहेत. ते हा
तु हाला असे वचार येतात का ही कदा चत
गैरसमजामुळे आपले संबंध खं डत होतील?

आपण एका साहसी करमणुक या ठकाणे
मो ा आकाश पाळ यात बसला आहात.
ते हा तु हाला असा वचार येतो का क
आपण आप या खुच तून फेकले जाऊ?

तु ही वास करत आहात. तु हाला कधी
कधी असे वचार येतात का आपला अपघात
होईल आ ण कदा चत यात आपला मृ यू
होईल?

आप यापैक कती जण हणू शकतात,
आ ही आम या वचारांचे वामी आहोत?
आप यापैक कती जण हणू शकतात,
अवां छत वचार मुळ च येत नाहीत?

तु हाला कोणीतरी आवडतं. तु ही तला
भेटू आ ण सांगू इ ता,

मला तुझा सहवास फारच आवडतो.
मलाही.
मा या मते आप या म ये जे काही
आहे ते मै ी पे ा जा त आहे.
######
(अरे दे वा! मी हे काय केले मी येथे
बोलायलाच नको होते…) आ ण मग,

मूख!

और यार हो गया

जगात संतुलन असावं
हे सु न त
कर यासाठ
एक नयम आहे.

‘

आयु यात तु हाला पा हजे ते मळत नाही’

जीवन हा
वचारतो,
"आपण खरोखर पा
आहात?"
आप या इ े स पा हो यासाठ आपण जे
आव यक आहे ते करत आहोत क नाही हे पा न
जीवन आप याला पा ठरवते.
श क आप याला पा ते या आधारे गुण दे तात. कधीकधी,
अती काम करणारा श क चूक क शकतो.
आयु य कधीही चूक करत नाही.

अ लबाबा आ ण 40 चोरां या कथेत
अ लबाबाचा जा मं होता,

खुल जा सम सम”

“

एक जा मं आहे जो आप या इ
पा तेत बदलतो.

ांना आप या

यन
मला य न करावे लागतील.
कोणीही मा यासाठ हे क शकत नाही.
आरो य
यश
मजा

वयं चलत
कक टाट असो वा बटन टाट.
सांभाळणे/ चालू ठे वणे
आनंद घेणे

जे य न आव यक आहेत ते करावे.
ते य न नाही जे आपण क शकतो.

आपण काय करतो आ ण आपण काय क शकतो
याम ये सव सम यांचे नराकरण केले जाऊ शकते.

वयं चलत
तीन कारचे व ाथ असतात.

श क काय अपे ा
करतात या न
अ धक काय करणारे.

(

श कां या अपे ा पूण
होतील इतके काय
करणारे.

श कां या अपे ेपे ा
कमी काय करणारे.

आपण कोण या ेणीशी संबं धत आहात?
येक के एम एम वयंसेवक दे खील या ेण म ये असतो)

सहलीची बस सु

होत नाही

शु
1.

जे हा आपला शक यावर आ ण सुधारत
राह यावर व ास असतो ते हा आप याला
अपयशाची भीती वाटत नाही.

2.

जर आपला सुधारत राह यावर व ास असेल
तर आपण वतःवर असू शकतो आ ण
खापत पासून मु

होऊ शकतो.

3.

िशडी यो य िभंतवर असेल.

4.

आपण आ म व ास बाळगता कारण आपण
यशा या एक पाऊल जवळ आहात.

सात य
सात याने सवय नमाण होते. सवय वभाव बनते. आ ण
सवय ही आप यात राहते. हणजे आपण आप या
सवयीनुसार वागतो. आ ण हणूनच हॅ बटे ट हा श द
हणजे नवा ान / अ धवास - आपण राहतो ती जागा.

युजुव

सह

गती - लांब अंतराचा धावपटू
धं ातील पत, नाव

त ा ही सात यामुळे येते.

वैशाली उपहार गृह. A2B बगलोर मधलं.
सायक लग
दयाला सात याने धडधडणे आव यक आहे.
क पल दे व आ ण इमरान खान.
टॉप कॉप रेट्स, सात याने काम गरी करणा या
उमेदवारांना पसंती दे तील.

जीवनात एक ान कोणते आहे
जथे आपण सवजण सी आर एस ई
वापरतो? टॉयलेट
फरशी या संगमरवरी दगड
व
मूत या म तकाचा संगमरवरी दगड

ह मत असेल तर एक गुण
कापून दाखवा.

100
100

आप या जीवनातील एक इ ा लहा जेथे आपण
सी आर एस ई चा वापर कराल
C - Consistency (सात य)
R - Refined (शु )
S - Self Driven ( वयं चलत)
E - Efforts ( य न)

माझी जीवन कथा!
हे ठळकपणे ल ात राह यासारखे, आप या दयात जतन
कर यासारखे ण नाही का? जे हा आपण आप या सीमांचे
मयादांचे उ लंघन केले! आपण आप या कोषातून बाहेर पडलो?
तो आनंद रकामपणात ट ही पाह यात, अ धक चांगली कार
घे यात, कवा 7 वा पुर कार घे यात, कवा एखा ा स
बरोबर फोटो काढ यात मळत नाही. उ हा यात या
सकाळ दव ब , (लु त पावावे) नाहीसे हावे इतका तो आनंद
णभंगुर असतो.

काही वेळा आ हाना मक प र त ना
सामोरे जाताना हा धडा मी वस न
जातो. जर या अनुभवांना, धडयांना
मी आठवू शकलो, ल ात ठे वू शकलो
तर मी, न थांबणारा/ अ ज य होऊन
जाईल.
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