


नमस्कार! 
िवद्याथीर् असो वा चाकरमानी, 

सेल्समन असो वा व्यावसाियक,  

गृिहणी असो वा िरटायडर् व्यक्ती, 

COVID १९ pandemic नंतर या प्रत्येक वगार्साठीचे आयुष्य जगण्यासाठीचे िनयम पूणर्तः बदलले आहते. 

यातील कुठलीही व्यक्ती असो, जगण्याचे िनयम व सभोवतालीचे जग यात कमालीचा बदल झालेला आपण पाहू 

शकतो. Technology चा वापर, कामाच्या वेळेतील अिनिश्चतता, वाढणारी महागाई - अशी पिरिस्थती असूनही 

आपण सगळे अपेिक्षत Results साध्य करण्याकिरता बांधील आहोत. Results साध्य करण्याच्या धावपळीत 

सगळे भलतेच व्यस्त झाले आहते. मग ते Marks, Sales Target, Turnover, Appraisals यांसारखे 

Results पासून ते नौकरी व व्यवसाय िटकवून ठेवण्याचे आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोर येऊन ठेपले आह.े  

या सवर् धुमश्चक्रीत आपण Results मात्र साध्य करू देिखल, पण या प्रिक्रयेत आपण एक फार मोठा 

compromise वा loss नकळत िरत्या पत्करत आहोत. तो loss म्हणजे आपण आपले स्वत्व म्हणजेच 

Uniqueness गमावत चाललो आहोत.  

िदवसेंिदवस तब्येतीचा कुरबुरी वाढत आहते. िवद्याथ्यार्ंपासून ते अगदी वृद्धांपयर्ंत Stress व Anxiety चे प्रमाण 

वाढवतच चालले आहते. पिरणामी लोकांमध्ये Clinical Depression चे प्रमाण वाढत आह.े मग अशा वेळी 

जीवनमान उंचावण्याचा वा िटकिवण्याच्या शयर्तीत, आयुष्य जगण्याची मजा आपण हरवत चाललो आहोत. 

कानावर येणार्या अनपेिक्षत मृत्यूच्या बातम्या ह ेयाचेच द्योतक आह.े 

या वर उत्तर 
काय?



पिथक चा ३३ वषार्ंचा Research असे 
सांगतो की या पिरिस्थतीवर मात करायची 
असेल तर खालील ४ पायर्या अवलंबणे 
आवश्यक आह:े

१. पुढील १० वषार्ंचा Vision Plan  
२. आजच्या पिरिस्थतून उभारण्याकिरता Resilience Plan  
३. स्वतः वरचे प्रभूत्व - Brand You  
४. साधनांची (Resources) योग्य िनिमर् ती 



३ मिहन्यांच्या या कायर्शाळेत ६ मुख्य सत्र (२ १/२ तास) आिण ६ follow-up सेशन (२ तास) याची सांगड घालण्यात आली 

आह.े म्हणजेच १२ आठवड्यात १२ सेशन्स. 'पिथक एकलव्य' ही कायर्शाळा पूणर् केल्यास तुम्हाला 'पिथक सहभाग 

प्रमाणपत्र' प्रदान केले जाईल. या १२ सत्रांमध्ये खालील तत्वांचा समावेश आह:े

‘पिथक एकलव्य’ या १२ आठवड्यांच्या कायर्शाळेत प्रत्येक प्रिशक्षणाथीर् कडून  या ४ 

पायर्यांवर काम करून घेतले जाते. केवळ १२ आठवड्यात या चारही पायर्यांच्या साहाय्याने 

एक उज्वल व पिरणामकारक भिवष्य घडिवण्याच्या िदशेने तुम्ही वाटचाल करता. प्रत्येक 

सत्रात (२ तास) तुम्ही १ तत्व िशकता व पुढील 7 िदवसात त्यावर ठोस कृती कारण्याकिरताचा 

मसुदा तुम्हाला पुरिवला जाईल. यात 'कृती' हा शब्द महत्वाचा. 'पेराल तसे उगवेल' या 

तत्वाचा येथे उल्लेख करणे आवश्यक आह.े

१. पुढील १० वषार्ंची तुमची Vision Story कशी बनवावी? 

२. तुमचा Resilience Plan कसा बनवायचा? 

३. तुमची सगळ्यात मोठी मालमत्ता वाढवायचे शास्त्र - Brand You  

४. तुमची Vision Team कशी बनवाल? 

५. Personal Mastery कशी िमळवावी? 

६. How to choose your battles?



पिथक एकलव्य या कायर्शाळेचा  
फायदा कोणाला होऊ शकतो?

िवद्याथीर्

चाकरमानी

गृिहणी


सेल्समन

व्यावसाियक

िरटायडर्

वय वषर् १६ ते वय वषर् ७५ पयर्ंत 
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