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Session	  –	  1	  	   	   Happy,	  harmonious,	  puzzle	  free,	  positive	  living.	  
	  	  	  	       (	  !ખુી ,!સુવંા'દત *વન ----!યવહાર િવ!ાન – સમજ; !"ો; !યોગો)	  

1.1 Holistic Inner Science       Akshay Patel 
1.2 Happy, Harmonious, Positive Inner Living  

• પોતાની ફાઇલ ૧ સાથે,                           -    Hitesh Solanki 

o !દરથી:- !દર$ુ ં'વન – િવિવધ સમજણ ,!ાન $&્'ટથી   

o How to resolve inner clashes & queries? 
o Inner positivity in all situations 
o સમ#કત એટલે !દર સવ#ં ચાલે તે  

o પહ#લા !ટ#જની !"િૃતમા ંપોતે કોઈનાથી !લેિષત ના થાય ,બી#મા ંપોતાનાથી 

કોઈને !લેશ ના થાય 

1.3 Happy, Harmonious, Positive Living (!ખુી, !સુવંા'દત !વન) 

1.3.1 અ"યો સાથેના !યવહારમા ં

1.3.1.1 અથડામણ ટાળો       Nirav Taunk 
1.3.1.2 Adjust Everywhere      Manan Shah 
1.3.1.3 ભોગવે તેની !લુ      Umang Patel 

1.4 Blame Game        Ankuri Patel 
Do we blame or hold others responsible?  
Do we criticize, speak negative 
What are effects, What is science, How to come out? -    

1.5 World is my own ECHO, my own Projection?    Brij Patel 
Inner echo and echo from outside	  

1.6 Beliefs, Psychological effects      Arun Sankhat 
1.7 Positive !"ટ$        Akshay Vora  

1.8 વેપારમા ંધમ# જોઈએ, ધમ#મા ંવેપાર ના ચાલે     Chirayu Patel 

1.9 !તરાય કમ(        Mitul Tailor 
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Session	  –	  2   Human	  Life	  a	  unique	  live	  experiment	  
(માનવ%વન એક અદ*તુ -યોગ)	  

2.1 માનવ%વન એક અદ#તુ !યોગ      Premal Lakdawala 

2.2 ‘!ુ ંનામધાર& !, !ુ ંક"ુ !’ં – તે મા#યતા સાથે    Krishna Rana 

2.3 Vision change (!ાન પહ#લા અને પછ#)     Jigar Palsanawala 

2.4 !વસ$ા, પરસ!ા, !ાર$ધ, !#ુુષાથ', ભાવસ%ા    Mitesh Shah 

How to apply in daily living? 

2.5  !યોગ – !યોગી, !ાન, પાચં આ"ા     Ravi Joshi 

2.6 Benefits of living in Present      Gunvant Jain 

2.7 !ોધ          Dipesh Thakkar 
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Session	  –	  3	  	   	   Symposium	  
3.1  Corruption and Negativities – How best to live?    Apurva Adhvaryu 

!"ટાચાર, નેગેટ%વીટ%   વ"ચે મા#ુ !વન 

3.2 લ"મી –          Gunjan Shukla 

Shrenik Patel 
ü How much effort? 
ü Is it main focus ? 
ü How to earn? 
ü How to spend? 

3.3 િવષય 

3.3.1 મોહ, !ચ# ને ખેચી જનાર વાતાવરણમા ં!"િૃત  Dishant Shah 

3.3.2 !"ચયૅ, એક પ"#ન !ત      Aptaputra  

3.4 વાણી, !"િૃત, “બોલ$”ુ ક" “ના બોલ$”ુ     Kalpesh Gossar  

Hitesh Rana 
3.5 !ાન ખાલી શ"દો છે? સ"સગં “Socialization” છે ક" “Science” છે? “Scientific Experiment”  

છે? -           Rushabh H. Patel 

Jash Gala 
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Session	  -‐	  4	  	  	   	   !યોગો –	  Application’s	  of	  !ાન	  

4.1 સ" ્સાધન -        Nitesh Ranawat 

4.2 !િત#મણ અને એના ફાયદા      Hemal Raval 

4.3 1st  & 2nd  આ"ા        Rakesh Tailor 

4.4 3rd આ"ા         Niral Patel 

4.5 !ાની%'ુુષ !ુ ંલ"તુમ પદ અને અભેદતા    Pritesh Javiya 
	  
Session	  –	  5	  	   	   Summary;	  Lessons Learnt; Future	  projects	  

 
 
 
 
 
 
 

Note for Speakers 
v પોતાના િવષય બાબત-દાદાના !ળૂ$તૂ િસ#ધાતંોની સમજણ જોઈ લેવી. ! માટ$ આ"તવાણી, આ"ત$&ૂો, 

અ"ભુવ &ાન )+ૂો ,અ"મ િવ#ાન, આ"ત$&ુોનો આધાર લઈ શકાય... 

v પોતાના !વનના Practical Experience, !સગંો, Application પર ભાર !કુવો. 

v પોતાના &વનમા ં-Benefits, difficulties, challenges, transformations. 

v Try to discuss Science of Everything. 
v References - USA Seminar  - 2012 > Speech of experiences by youth, videos on HSCRF.ORG  
v એ"ુ ં%ુદંર તૈયાર કરો ક( સ* ુઅને દાદા રા0 થઈ 3ય . 

v આપણા ંપોતાના !ાન ઉઘાડ અને અ)ભ+ય-.ત માટ2 3બૂ લાભ કરશે .દાદાની <ૃપા ?ા@ત થશે . 

v Online broadcast is being planned and it is to be recorded, so prepare well. 

v દાદાને %ાથ'ના કર* નામધાર* બ. ુકરશે .  


