
  

 

Droga, 
 

Stoisz bosymi stopami w trawie, Kochana 
Twoje ciało jest ogrzewane promieniami słońca 

Wiatr muska ciebie, a puls natury wokół łączy się z twoim pulsem 
Twoje serce otwiera się jak pysznie dziki kwiat 

Czerwona tkanina miękko otula twoje ciało nagie pod spodem 
I rozluźniona, nieśpieszna, delikatnie kołyszesz biodrami 
Przywołując ruch Shakti w musującej misie twojego łona 

Jest co raz cieplej 
Gorąco promieni słońca rośnie i zaczyna być jak płomień 

Powstający z ziemi i płynący z nieba 
Które spotykają się wewnątrz ciebie 

Nadszedł czas byś odzyskała swoje dawne wewnętrzne moce 
Nadszedł czas odzyskania pradawnych kodów twojej dzikiej duszy 

Teraz wejdziesz do świątyni Lilith 
Prowadzona antyczną, magnetyczną mocą 

Zaczynasz poruszać się, tańczyć, unosić, zataczać kręgi i spirale 
Co raz głębiej wchodząc do gorącej jaskini wnętrza siebie 

Lekko odurzona, łapiesz swój oddech 
Ona tam jest 

Płomienna Lilith 
Kustoszka dawnych prawd dzikiej kobiecości 

Kusicielka ognia kobiecej duszy 
Strażniczka twoich najgłębszych sekretów 

Posiadaczka klucza do twoich najgłębszych pragnień 
Mistrzyni twoich seksualnych arkan 

I Kapłanka twoich najintymniejszych odosobnień 
Ogrzana jej gorącem już dłużej nie możesz się opierać jej miłości 

I patrząc w jej śmiałe i kochające oczy 
Opadasz w jej ramiona i jej organicznie cichą moc 

Poczuj pewny i ciepły dotyk jej dłoni na twoim brzuchu, tuż pod pępkiem 
Zrób miękki wdech do tego miejsca, jakbyś dotykiem wdychanego powietrza 

Razem z nią, w tym miejscu witała siebie 
Nic w sobie nie poprawiaj i nie zmieniaj 

Bądź taka, jaka jesteś w swoim łonie teraz 
Po chwili poczuj… 

Dotyk tych samych kochających dłoni 
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Pomiędzy twoim piersiami, w centrum twojego serca 
I oddychając podobnie, razem z Nią, i tutaj przywitaj siebie 

Po kolejnej chwili… 
Poczuj delikatny dotyk jej palców na swoim czole 

Wdech i wydech świata w trzecim oku ciebie 
Odpocznij w takim byciu ze sobą teraz... 

W tym kręgu kobiet, które tak jak Ty 
Usłyszały i odpowiedziały na zawołanie 

To Ona przywołała tu Ciebie 
Ta, której wcześniej nie pamiętałaś 

Ta, która od zawsze nasącza twoje istnienie 
Ta, która może zapalić antyczne ognie twojej duszy ponownie 

Z dala od tego, co powierzchowne 
W samym sercu pulsującego życiem ciała świata 

W samym wnętrzu Bogini 
Teraz i przez najbliższe 21 dni jesteś w Świątyni Lilith. 

Zaufaj. Bądź ciekawa. 
I pozwól Jej otwierać, prowadzić i odżywiać Ciebie. 

Na zawsze. 
 
 

*** 
 
W najbliższym dniach, jak zawsze, miękko i bez naciskania siebie będziemy wchodziły w rytm 
praktyki. Bądź spokojna. Będziesz prowadzona. Jutro otrzymasz przewodnik jak możesz być w 
swojej praktyce, w tym dostęp do naszej grupy na FB i poufnej strony www dla materiałów tego 
programu. 
 
Tymczasem, już dzisiaj zacznij od... 
 
 

Praktyka: Twoje Święte Miejsce - Twoje 
Sanktuarium 
Idź do miejsca, zakątka w twoim domu, mieszkania, tam, gdzie przebywasz właśnie, które 
odczuwasz jako swoje, w którym czujesz, że możesz stworzyć swoje sanktuarium, pewne 
najświętsze miejsce dla twojej dzikiej duszy, swoją Świątynię Lilith. Poczujesz, będziesz 
wiedziała. Teraz, albo w najbliższych dniach, udekoruj ją… 
 
Czymś roślinnym, kwiatami, owocami, liśćmi, symbolami ogrodu twojego życia teraz. Może 
twoją soczystość, może dzikość, niewinność, może żal, może miesiączkę, coś co rozkwita lub coś 
z czym się rozstajesz czy coś po co sięgasz właśnie… Niech są w tobie, w twoim świętym 
ogrodzie, abyś była jego panią, abyś dbała o to, co i jak w nim obumiera i tworzy nawóz, a co 
rozkwita i rośnie. 
 
Czymś miękkim, jak miseczka pachnącej wody, delikatna tkanina, …, żeby od czasu do czasu 
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przypominała ci o rozpuszczaniu siebie w źródle wszystkiego, o rozmiękczaniu sztywności i 
napięć, byś ponownie mogła zostać ulepiona przez niezwykłą mistrzynię w tobie, która na nowo, 
we właściwych miejscach, z szacunkiem obmyje ślady twojej historii. 
 
Czymś twardym, kryształem, kamieniem, czymś innym może, abyś budziła w sobie do kości 
głębokie zrozumienie o boskości kobiecości. Jesteś Boginią w swoim sanktuarium i miej przy 
sobie jej wszystkie klejnoty. 
 
Czymś płomiennym, jak płomień świecy. Niech uwodzi ciebie, niech rozpala antyczny ogień 
twojego serca, twojego łona, twojej duszy. 
 
Tutaj będziesz słuchała podszeptów swojej najpierwotniejszej mądrości, o wiele większej niż ty 
sama. Tutaj będziesz opadała w obejmującą wieczność swojej cykliczności. Tutaj będziesz 
honorowała swoje życie, swoje teraz jako ucieleśnienie tego, co dzikie i święte. Tutaj będziesz na 
nowo powstawała i oczarowywała, to co ma w twoim życiu nadejść. Niech jest ci 
najbliższe. Niech podsyca twoje zaangażowanie, twoją obecność. Niech przypomina o byciu 
wierną sobie i ugruntowanym działaniu. Z miłością. 
 
Podpowiedź: Zaufaj swoim podpowiedziom, gdy je będziesz tworzyła. Może być bardzo proste, niemal 
ascetyczne, albo nasycone splendorem. Jedynie zacznij je tworzyć, choćby zapaleniem świecy dzisiaj… 
Wtedy jeden gest poprowadzi ciebie do kolejnego. Będziesz wiedziała… Rzeczy się odsłonią. 
 
 
Z poruszeniem, że już zaczęłyśmy, 
 

Sonia Alicja 

Sonia Alicja Bednarek 
Twoja badaczka piękna mocy kobiet, 
erotyki wszechświata i wielbicielka Bogini 


