
Ćwiczenie: 

 Prognoza pogody 

                                           

 

Nasz umysł jest jak wielka woda, morze albo ocean. Jak to na morzu, zdarzają się sztormy, 

burze, niepogoda czy silne słońce, zmieniające powierzchnię wody w kłębiące się, przerażające 

wysokie fale albo gładka taflę, w której możesz przejrzeć się jak w lustrze. 

Tak samo jest z nami. Gwałtowne uczucia mogą się pojawić nagle, w każdej chwili. Dzięki temu, 

że nie starasz się ich odrzucać czy zmienić tego, co się właśnie dzieje, uczysz się swojej 

„wewnętrznej pogody”. Dzięki temu, że marzysz o słońcu wtedy, gdy leje deszcz, jesteś 

świadomy rzeczywistości. 

Osobista prognoza pogody może pomóc Ci zrozumieć swój wewnętrzny świat. Pozwoli Ci 

dostrzec i swoje nastroje i zaakceptować je. Nie trzeba walczyć ze swoimi uczuciami, tylko 

świadomie je zaobserwować. Rozpoznanie nieprzyjemnych uczuć pozwala zaakceptować fakt, 

że one będą się pojawiać i że to jest okej. Gdy tak się dzieje, możliwe staje się ustalenie, czego 

w tym momencie potrzebujesz. Przytulenia? Kłótni? Może telefonu do przyjaciela? Wspólnego 

poszukiwania rozwiązania problemu? A może czegoś zupełnie innego? 

 

Jaka jest Twoja wewnętrzna pogoda? 

Usiądź wygodnie, przymknij albo zamknij oczy i w spokoju odkrywaj, jak się w tym momencie 

czujesz: 

 

                                             

• Jaka pogoda panuje w środku? 



• Czy czujesz się odprężony, a w środku świeci słońce? 

• Czy czujesz, że leje deszcz, a niebo pokrywają ciężkie chmury? 

• A może nawet szaleje burza? 

• Co zauważasz? 

 

Bez myślenia pozwól, żeby pogoda sama przyszła i określiła obecny moment. A gdy już 

dostrzeżesz, jak w tym momencie się czujesz, możesz po prostu to zostawić… dokładnie takim, 

jakie jest… Nie musisz nic zmieniać, nie musisz się starać się poczuć inaczej, niż właśnie się 

czujesz. Przecież pogody na zewnątrz też nie możesz zmienić tak, prawda? Po prostu poczuj 

to. Z ciekawością i pozytywnym nastawieniem skieruj swoją uwagę na chmury, świeże 

powietrze, które przynosi burza… jest tak, jak jest… i w tym momencie nie możesz zmienić 

swojego nastroju. Zupełnie jak z pogoda. Później, jeszcze dzisiaj, pogoda na pewno się zmieni… 

Nastroje się zmieniają. Przychodzą raz taki, raz inny. Nie musisz nic z tym robić. To się zmienia.  
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