KMM 2015, SESSION 6: 90% + 10%!
SESSION PLAN
PART 1 - १०% टक्के

(3 minutes)

PART 2 - इितहास घडवा

(7 minutes)

PART 3 - साकारात्मक िवचारसरणी…

(4 minutes)

PART 4 - ९०% + १०%

(15 minutes)

PART 5 - सत्र १ ते ५ चे सारंश

(3 minutes)

PART 6 - कृतज्ञता पत्र

(4 minutes)

PART 7 - BRAIN TATTOOS

(4 minutes)

PART 1 - १०% टक्के
वगार्मध्ये असं कोणी अाहे का ज्यांना १० पेक्षा कमी टक्के पडले अाहेत? अरे वा! हा उत्कृष्ट
वगर् अाहे. तुम्हाला माहीत अाहे, का? कारण अायुष्यात अापल्याला जे काही करायचं अाहे
ते म्हणजे १० माकर् िमळिवणं…
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PART 2 - इितहास घडवा
अापल्या अायुष्याचा इितहास (भूतकाळ) म्हणजे अापण मात केलेल्या अाव्हानांचा
इितहास… अाव्हानं नाही तर इितहास नाही. अाव्हानांना जाणून घ्या. अािण इितहास घडवा.

संपूणर् मानवता काही समुहांमध्ये िवभागता येते.
समस्यांमुळे ते तुटून जातात / काच.
समस्यांमुळे ते िवकिसत होतात / िहरा.
समस्यांमुळे ते प्रेरणादायी बनतात / िहर्यांचे िनमार्त.े

अडचणी, अाव्हानं, समस्या…
मी दुःखी होतो
की माझ्याकडे बुट नाहीत.
पण तो पयर्ंतच, जेव्हा मी
रस्त्यावरचा माणूस पािहला
ज्याला पायच नाहीत.

PART 3 - साकारात्मक िवचारसरणी…
जसं जग अाहे तसंच तुम्ही जगाला सामोरं जा, हाताळा… तुमच्या इच्छे प्रमाणे नाही. अनेक
लोकं चंदेरी िकनार हरवून बसतात कारण ते शुद्ध सोन्याच्या शोधात असतात.
जे काही घडेल ते उत्तमच घडेल म्हणजे साकारात्मक िवचारसरणी नाही. सकारात्मक
िवचारसरणी म्हणजे जे काही घडेल त्यात चांगलं / उत्तम काय अाहे हे शोधणे. अािण मग
अायुष्यात पुढे जात राहणे.
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PART 4 - ९०% + १०%
९०% + १०% = ९०% + १०%
ह्या १०% मध्येच अापल्या जगण्याचं जीवंत राहण्याचं कारण दडलेलं असतं.
ह्या १०% मध्येच, अापल्या भिवतव्याचं / भिवष्याचं बीज लपलेलं असतं.
ह्या १०% मध्येच अापली महानता, मोठे पणा दडलेला असतो.

उदाहरणे
ज्यू मुलं - Juvenile kids - १८ वषर्नंतर कुठे जाण्यासाठी त्यांना नव्हती. अोळख नसते.
िनिखल - जागृतीमधला.
मानवाच्या शिरराचं महत्व. िमना बोबदे.
बीज.

PART 5 - सत्र १ ते ५ चे सारंश
जे तुमच्या अायुष्यात ९०% तुम्हाला िमळालं अाहे, त्यासाठी तुमचं ह्रदय कृतज्ञतेने भरा.
अािण १०% दृढ िनश्चयाने भरा.
िवश्वास ठे वा तुम्ही स्वप्न सत्यात उतरवू शकता.
िवश्वास ठे वा तुम्ही पिरस्थीतीवर मात करू शकता.
(design thinking) रचनात्मक िवचारसरणीचा वापर करून.
िवश्वास ठे वा तुम्ही जेवढं गरजेचं अाहे ते अात्मसात करु शकता, िशकू शकता.
CRSE वापरा / अमलात अाणा.
अानंदाचा नांगर टाका / अानंदी अायुष्य जगा.
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PART 6 - कृतज्ञता पत्र
चला अानंदाचे क्षण िनमार्ण करूया. गोड अाठवणी िनमार्ण करू या. तुम्ही एक कृतज्ञता पत्र
िलहा अाई / विडल / िशक्षक यांना (ग्रहपाठ म्हणून)
दर रोज अापण एक िनरपेक्ष कृती करू शकतो का?

PART 7 - BRAIN TATTOOS
वगार्तील िवध्याथ्यार्ंना Brain Tattoo िवचारा। िकमान एक गोष्टं त्यांना िलहायला सांगा
जी ते आज िशकले.
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