Bárcsak-nyomozó
Amikor megláttam, hogy ____________________, eszembe jutott,
hogy bárcsak _____________________________________.
Ilyen érzés lenne, ha ez teljesülne: __________________________
______________________________________________.
Én is szeretnék _________________, mint _________________.
Azért lenne jó, mert ___________________________________.
Amikor az történt, hogy ______________________________,
arra gondoltam, bárcsak ________________________________.
Az életem így változna meg, ha ez megtörténne: ___________________
________________________________________________.
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Ha nekem is lenne __________________________________,
azért lenne jó, mert _______________________________.
fontos nekem, hogy ___________________________, és úgy
gondolom, hogy ez megadná ezt az érzést.
De jó lenne, ha ____________________________________!
Most azért nem tud teljesülni, mert________________________.
Rajtam múlik, hogy _________________________________.
Nem rajtam múlik, hogy _______________________________.
Ezt láttam: ____________________________________.
Erről eszembe jutott, hogy ___________________________.
Bárcsak nekem is ___________________________________!
Régen én is _________________________________,
de egy ideje már nem. Bárcsak újra ___________________________!
Még soha nem ________________________________,
de nagyon szeretnék. Bárcsak _________________________!
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Nehezen álmodozol?
Ha nem megy a bárcsakkal kezdődő mondat, itt van néhány konkrétabb példa inspirációnak:

Szeretem azt az életemben hogy _____, bárcsak több lenne belőle.
Sosem volt az életemben _____, bárcsak lenne.
Régen volt az életemben _____, bárcsak megint lenne.
Gyerekkorom óta nincs az életemben _____, bárcsak megint lenne.
Még sosem éreztem magam úgy, hogy ______, bárcsak megtalálnám a módját,
hogy hogyan tudnám úgy érezni magam.
Még sosem csináltam ________, bárcsak olyan életem lenne, amiben ez a
mindennapjaim része.
A másik embernek van _________, bárcsak nekem is lenne olyan.
A másik ember, tudja, hogyan kell ____________, bárcsak én is tudnám.
A másik ember elérte, hogy ___________, bárcsak én is elérném.
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