
Pomyśl o swoim domu i otocz kółkiem serduszko
przy każdym stwierdzeniu, z którymi się zgadzasz. 

♥ Mój dom to moja wizytówka.
♥ Otaczam się rzeczami, które coś dla mnie znaczą.
♥ Dbam o swój dom.
♥ Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
♥ Pozbywam się niepotrzebnych rzeczy.
♥ Mój dom to cała ja.
♥ Lubię wracać do domu.
♥ Mam w domu to, czego mi potrzeba.
♥ W domu ogarnia mnie spokój.
♥ Dom to mój azyl.
♥ Mój dom ma charakter.
♥ Urządzam mój dom świadomie.
♥ W moim domu wszystko ma swoje miejsce.
♥ Mój dom jest spójną całością.
♥ W moim domu panuje harmonia.
♥ Mój dom opowiada moją historię.
♥ Mój dom mi służy.
♥ W moim domu wszystko działa.
♥ Otaczam się tym co kocham.
♥ Mój dom mnie relaksuje.
♥ W moim domu jestem sobą.
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Policz ile nazbierałaś serduszek...

♥ {16-21}  Twój dom to Twój azyl. Otaczasz się rzeczami, które
mają dla Ciebie wartość. Naprawiasz to, co nie działa. Żegnasz
się z rzeczami, które już Ci nie służą. W Twoim domu
mało jest rzeczy przypadkowych. Mieszkasz świadomie. Cieszy
Cię harmonia, spójność. Twój dom pokazuje Twój charakter i
opowiada Twoją historię. Być może nie jest doskonały, ale to
tutaj odpoczywasz i ładujesz akumulatory. Otacza Cię spokój i
to liczy się dla Ciebie najbardziej.

♥ {6-15} Zależy Ci, żeby Twój dom był Twoją wizytówką i dużo
już zrobiłaś, aby tak się stało. Kilka spraw czeka jeszcze jednak
na swoją kolej. Być może trudno Ci się rozstać z niektórymi
rzeczami, albo nie do końca wiesz w jakim otoczeniu czujesz się
najlepiej. Czasami zdarzy Ci się zrobić przypadkowe zakupy,
albo przesadzić z dekoracjami. A może wszystko jest już
dokładnie na swoim miejscu, ale wnętrzu ciągle brak
osobowości. Przed Tobą jeszcze trochę pracy, ale cieszy Cię ta
podróż.  

♥ {0-5} Ty i Twój dom to jeszcze dwa różne światy. Trudno Ci się
w nim zrelaksować, bo otaczasz się przedmiotami
przypadkowymi, takimi, które nie mają dla Ciebie wartości, albo
nie ułatwiają Ci życia. Być może trudno Ci pozbyć się rzeczy,
które należą do Twojej przeszłości, albo takich, które "kiedyś się
przydadzą".  Wnętrze może sprawiać wrażenie przypadkowego
i bez charakteru,  a Tobie trudno Twój dom pokochać
i zawsze wracać do niego z radością. 
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Policz ile razy zaznaczyłaś zdanie oznaczone kolorem:

            ♥ różowym             ♥ granatowym           ♥ zielonym

PIĘKNO
Twój dom jest spójny z Tobą i opowiada Twoją
historię. Pokazuje Twoją własną niepowtarzalną definicję
stylu. Wiesz co Ci się podoba a co nie. Znasz siebie i lubisz
podkreślać charakter wnętrza. Twoi gości mówią od progu
"Ten dom to cała Ty!".

PORZĄDEK
Otaczasz się rzeczami, które kochasz, które mają dla
Ciebie znaczenie, albo po prostu ułatwiają Ci życie. Wiesz co
jest Ci potrzebne, bez trudu rozstajesz się ze zbędnymi
rzeczami. Dbasz, żeby wszystko w Twoim domu miało
swoje miejsce i żeby wszystko było na miejscu.

POTRZEBY
Twój dom to Twoja oaza. Dbasz, żeby zapewniał Ci komfort,
żeby Cię "przytulał" i Ci służył. Tutaj czujesz się naprawdę
sobą, a powiedzenie "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"
jest Twoją dewizą.

Jakich serduszek zebrałaś najwięcej?
Czego masz w domu pod dostatkiem? Jak to wykorzystasz?
Jakich zebrałaś najmniej? Czego Ci brakuje?
Jak możesz osiągnąć równowagę?
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