
Część pierwsza

♥ {1} Wydrukuj oś czasu ze strony 2 i przygotuj coś do pisania.

♥ {2} Przypomnij sobie wszystkie miejsca, w których mieszkałaś “na dłużej”.
Wróć myślami do domu rodzinnego, pokoju w akademiku, Twojego pierwszego wynajmowanego 
z chłopakiem mieszkania. Do apartamentu kupionego na trudem zdobyty kredyt. Przypomnij sobie
dom, w którym powitałaś na świecie swoje dzieci albo miejsce gdzie zamieszkałaś zaraz po
rozwodzie {...}

Zapisz je wszystkie na czasu. 

♥ {3} A teraz uzupełnij listę o ważne miejsca, w których zatrzymywałaś się “na trochę”.
Przypomnij sobie dom babci, cioci, letnisko, w którym spędziłaś te najpiękniejsze w życiu wakacje,
albo pokój hotelowy, w którym spędziłaś tylko kilka godzin. Willę z widokiem na Adriatyk, B&B w
Szkocji, siedlisko na Mazurach, barkę na Sekwanie. Przyczepę, kemping, chatkę w górach.
Opuszczoną leśniczówkę z ogniem buchającym w kominku {...}

Zapisz te najważniejsze na czasu. 

Część druga
Przenieś się w myślach do takiego miejsca, w którym czułaś się naprawdę dobrze.
Takiego w którym potrafiłaś się zrelaksować, odpocząć, wyciszyć myśli. 
Do domu, który Cię "przytulał", do którego chciałaś wracać.
Albo tego, który podarował Ci moment, chwilę, najpiękniejsze wspomnienie.
Zamknij oczy i wróć tam.
Usiądź na fotelu, kanapie, przy stole.

Jak się tu czujesz? {zapisz co najmniej 3 odczucia}

Część trzecia
Poczekaj aż wróci do Ciebie jakieś dobre wspomnienie.
Zobacz kolory tego miejsca.
Może ujrzysz je na skrawku materiału, tapecie, poduszce, ulubionym kubku.
Niech dotrą do Ciebie zapachy, dźwięki...ciepło, zimno...promienie słońca wkradające się przez
muślinowa firankę, smak kakao, widok za oknem.

Wnioski 
Co chcesz z zabrać z tego miejsca do swojego domu?
Zapisz kolory, kształty mebli, wzory, materiały
Dźwięki, zapachy, smaki...

Co możesz zrobić od razu, żeby wprowadzić ten klimat do swojego domu? {zapisz}.
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