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मलेु कोणाशी सबंधंित आहेत हे जाणून मलेु हा व्यायाम सोडून देतील. 
तयांना आवश्यकतचे्या वेळी कोणाकड ेजायचे हे कळेल आणण कोणाबरोबर 
घननष्ट सबंिं वाढवायचा हे त ेओळखतील.

आपलुकीची भावना असणे अमतूत अस ूशकत नाही -- आम्ही आमच्या 
मालकीच्या गटाची सखं्या मोजू शकतो आणण ज्याच्याशी आपण प्रेम 
करतो अशा लोकांची नावे आम्ही ठेव ूशकतो.

आपली मडंळ बनववण्यासाठी साहहतय गोळा करा. मलेु कागदावर रेखाटू शकतात ककंवा आपण पेपर आणण पेन्ससल 
कल्पना ममळव ूशकता आणण कोणतीही तयार सामग्री वापरू शकता – एकाधिक मडंळ बनववण्यासाठी देखील बाहेर 
जा (दगड, वाळू, हुला हुप्स इ.)
कियाकलाप समजावनू सांगा. मलुांस त ेककती मभसन गट आहेत हे पाहण्यात मदत करण्यासाठी (कुटंुब, ममत्र, शाळा, 
खेळ, क्लब, ववस्ताररत कुटंुब इ.) तयांनी आच्छाहदत मडंळ ऑफ बेलॉन्सगगंसह एक धचत्र तयार केले आहे.
प्रथम, तयांना कागदावर स्वत: च्या नावाचे धचत्र बनवा / तयार करा / धचसहांककत करा. मग त े“तयांचे कुटंुब” ककंवा 
“आई, वडील, बहीण” या मडंळाचे लेबमलगं / रेखाधचत्र लावनू, तयांच्या आजूबाजूला तयांचे प्रथम मडंळ जोडू शकतात.
तयानतंरची मडंळे बनवा. जोपयतं आपण ववचार करू शकता अशा सवत गटांचे प्रनतननधितव करत नाही तोपयतं 
ववववि लोकांच्या समहूांसह आपल्या मालकीची अधिकाधिक मडंळे जोडत रहा.
(पयातयी) लोकांना भावना द्या. जेव्हा त ेएखाद्या गटात असतील तवे्हा तयांना कसे वाटत ेयाबद्दल भावना 
सामानयक करण्यास सांगा (पोहण्याचा सघं: मजबतू, कुटंुब: वप्रय). मग, तयांना तयांच्या मडंळाच्या सबंधंित ववषयावर 
शब्द ककंवा स्पष्टीकरणाद्वारे ती भावना दशतव ूद्या. अधिक मडंळांसह सरुू ठेवा. सोयीस्कर असल्यास, मलेु भागीदार 
ककंवा लहान गटासह रेखाधचत्र सामानयक करू शकतात.

जेव्हा आपण या सवत लोकांवर प्रेम करतात याबद्दल आपण ववचार करता तवे्हा त ेकसे वाटत?े
आपण वेगवेगळ्या गरजा घेऊन कोणाकड ेजाल – म्हणजे, जर तमु्हाला ममठीची गरज भासली असेल ककंवा 
होमवकत साठी मदत माधगतली असेल तर?
आपण कोणाबरोबर सवातधिक “स्वतः” बन ूशकता आणण इतरांशी “स्वतः” बनण्यास काय हरकत आहे?
आपण कोणाशी जवळ जाऊ इन्च्छता आणण तथेे जाण्यासाठी आपण काय घेऊ शकता?
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