KMM 2015, SESSION 4: C.R.S.E.
SESSION PLAN
PART 1 - महात्मा अािण गुरुदेव

(5 minutes)

PART 2 - प्रबळ इच्छा शक्ती तंत्र

(5 minutes)

PART 3 - C.R.S.E.

(25 minutes)

PART 4 - BRAIN TATTOOS

(5 minutes)

PART 1 - महात्मा अािण गुरुदे व
महात्मा - “जर तुम्ही कुणाला वचन िदले असेल तर तुमच्या जीवाची पवार् न करता वचनपूतीर्
करा (वचन पाळा)
गुरुदेव - “…अािण जर तुम्हाला लक्षात अालं तुम्ही चुकीच्या मागार्वर अाहात, (तुम्ही चुकीचं
वचन िदलं अाहे) तर त्याचा त्याग करा”

गुरुदेवांच्या अामंत्रणामुळे महात्मा गांधी शांती िनकेतनला पोहचले. गांधीजीच्या स्वागताला
गुरुदेव उपिस्थत राहू शकले नाही. रस्त्याच्या दुतफार् / दोन्ही बाजूला िवध्याथ्यांचे समुह
अोळीनं उभं राहून, गांधीजीसाठी गाणं म्हणात होते… “जोदी तोर डाक शुनाय… केऊ ना
अाशाय…”

PART 2 - प्रबळ इच्छा शक्ती तंत्र
एक रात्री झोपडपट्टीत…
िभतीला सामोरे जा.
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PART 3 - C.R.S.E.
अाज तुम्हाला अाम्ही एक देऊ… एक मंत्र, जी तुम्हाला अायुष्यात पाहीजे ते साध्य करायला
मदत करेल. हवा अाहे का तुम्हाला… मंत्र?
तुमचं ध्येय िलहा.
अायुष्यात अापल्याला ते िमळते नाही जे अापल्याला हवं असतं, पण ते िमळतं ज्यासाठी
अापण पात्र (लायक) असतो. अापल्याला जे हवं अाहे अाणी जे अापल्याला िमळतं अाहे /
प्राप्त होतयं या मिधल सेतू / पुल म्हणजे C.R.S.E.

EFFORT (प्रयत्न) - अारोग्य संभाळणे / तंदरुस्त राहणे, िसनेमाचा अानंद लुटणे, वडा पाव
खाणे, शयर्तीत पहीलं येणे, पोहणं िशकणे, सायकल चालिवणे, कटिरना कैफ ला भेटायचं
की पी.सी.
SELF-MOTIVATED (स्वयंप्रेिरत) - जर अापलं ध्येय स्वयंप्रेिरत नसेल तर अापण
पिहल्याच अडथळयात प्रयत्न करणं थांबवतो. अापण १००% प्रयत्न करत नाही. अापल्याला
अानंद / समाधान िमळत नाही.
REFINED - चुकांमध्ये सुधारणा करणे. अनुभवातून / प्रयोगातून

एखादी कृती अजून

उत्कृष्ट पध्दतीने कधी करता येईल हे िशकत जाणं. अपयश ही एक घटना अाहे. अपयश
म्हणजे मी नाही. (मी अपयशी नाही) मला काय करायचं ते िनट समजलं नसेल. िकंवा मी ती
कृती / काम योग्य पध्दतीने केलं नसेल. ‘I Learn’ (मागचं सत्र)
CONSISTENT (सातत्य) - सातत्य म्हणजे तो पयर्ंत पाठपुरावा (प्रयत्न / पाठपुरावा /
भागोवा) करीत राहणे जो वर अापल्याला अपेक्षीत परीणाम साध्य होत नाही जगिदश,
अड्डप्पा, हेिलकॅाप्टर, पोहणे, खेळणे इत्यादी. त्यातून अापल्या समपर्ण व्रत्तीची,
अश्वासनाची पिरक्षा होते.
अाता तुम्ही िलहीलेल्या श्र्येयाकडे बघा. यासाठी काय C.R.S.E. गरजेचं अाहे?
त्यासाठी तुम्ही तयार अाहात का?
तुम्हाला शुभेच्छा.
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PART 4 - BRAIN TATTOOS
वगार्तील िवध्याथ्यार्ंना Brain Tattoo िवचारा। िकमान एक गोष्टं त्यांना िलहायला सांगा
जी ते आज िशकले। ज्याने खूप उत्साहाने सहभाग घेतला त्याला वगार्मध्ये chart मािहती
फलकावर लावायला सांगा। त्यांना superstar असल्याची जाणीव होवू दया।
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