
  

 
Kochana, 
 
Jako kobiety, przeczuwamy ogrom swojej kobiecej mocy, zwłaszcza tej, która jest o 
transformującym przewodnictwie dzikiej kobiecości. Tej, która jest stworzona z wszystkiego co 
instynktowne i nieokiełznane w naszych kobiecych duszach, jak wspaniała i wierna temu Lilith. 
Tej, która namiętnie pozwala sobie na bujne i ufne odczuwanie pasji, rozkoszy i pożądania, na 
otwarte wyrażanie niezgody na wszelką nierówność i słuszny gniew, na zmysłowy apetyt na 
życie w różnych jego odsłonach, na podążanie za najskrytszymi tęsknotami i żarliwe stawanie 
przy tym, w czym wzrasta, gdzie jest wolna i uznawana. Każdym kosztem, ponieważ wie, że 
życie bez tego nie ma nic wspólnego z rajem – prawdziwym ogrodem jej życia. 
 
Często obawiamy się jej niezwykle, ponieważ w głębi siebie wiemy, że uznanie swojej 
dzikości i dopuszczenie jej - Lilith do głosu, oznacza zaryzykowanie i pełne przyjęcie 
konsekwencji tego, jak ona wpłynie na sposoby, w które wybrałyśmy żyć, na relacje, które 
tworzymy, na to, jak się zachowujemy, działamy. My po prostu organicznie wiemy, że wtedy 
Ona z pewnością pokaże nam… 

... co potrzebujemy zmienić i zaryzykować 

... czemu potrzebujemy powiedzieć ‘tak!’ 

... i aby móc to zrobić, czemu na początek potrzebujemy powiedzieć ‘nie’ i być temu wierną 

... a także jak bardzo obawiamy się co wtedy powiedzą bliscy, co pomyślą o nas ludzie i czy nadal 
będziemy przyjęte, akceptowane 
 
Jednak odmawiając sobie dzikości, bojąc się jej transformującej energii, blokujemy potencjał 
swojej mocy, swoją kreatywność, swój blask i połączenie ze swoim najwyższym przeznaczeniem. 
I, podobnie jak Gilgamesz ścinamy ją, czy jak Bóg spychamy do kobiety-cienia... zazdrosnej, 
rozżalonej, podwójnego oblicza, cynicznej, zamkniętej, w manipulacji – emocjami i energią 
seksualną, w intrydze, w wywyższaniu bądź umniejszaniu, w kontroli, wiecznie niezadowolonej i 
destrukcyjnej, w poczuciu winy i wstydu, uzależnionej czy kompulsywnej. Kobiety, która czując 
się wygnana, osądza i obwinia za to innych, po to by zdystansować siebie od tego, z czym 
najbardziej potrzebuje się skonfrontować: ze sposobami, na które sama zaciska swoją moc i 
sposobami, na które jest niezwykle potężna. Po to, by uniknąć poczucia bólu życia nie tak, jak 
prawdziwie pragnie żyć. 
 
Akceptowanie i kochanie swojej kobiety-cienia jest jednym z najwspanialszym aktów 
uzdrawiania siebie. I jest kluczem do zintegrowania swojej pięknie dzikiej kobiecości. Dlatego, 
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kiedy schodzisz do niej, tak jak Lilith zeszła na dno Czerwonego Morza, i wnosisz ją do swojego 
serca, fontanna kreatywnej energii z wodami, które lśnią czerwienią, ponownie zaczyna w tobie 
płynąć i tryskać. 

 

Ręczne Zapiski: List do Raju 

Każda nas potrzebuje kobiet-przewodniczek nie tylko, gdy jesteśmy małe, gdy odkrywamy świat 
wokół, ale także potem, gdy - tworząc świat w jakim pragniemy żyć - spotykamy się z czymś 
trudnym. 
 
Dlatego na początek, zapraszam Ciebie, napisz list do młodszej siebie. List, który będzie 
uniwersalnym wybawieniem, umocowaniem, objęciem. Niech zawiera słowa, których będziesz 
potrzebowała zawsze, gdy - jak Lilith - poczujesz się uwięziona. Niech jest wyrazem bycia dla 
siebie i kochania, zawsze. Napisz całkowicie swoimi słowami lub skorzystaj z tych podpowiedzi... 
 

Kochana Wierna Sobie Dzikusko, 
 
Czuję i rozumiem twój ból w tym ogrodzie, w którym żyjesz teraz, i obiecuję Ci, że …. 
Zawsze pamiętaj, że jesteś … 
Teraz jest czas szukania głębszej mądrości, mądrości Drzewa Życia, szukaj jej w … 
W tej chwili, w tym czasie mam dla ciebie tą jedną otuchę, że … 
Obyś zawsze pamiętała lśniące piękno jakim jesteś i wzrosła w …. 
 
Z miłością, 
Twoja Starsza Ty 

 
Wskazówka: Jeśli tylko tak zechcesz, wszystkie swoje zapiski możesz robić w specjalnym 
dzienniku lub na specjalnym papierze, a także specjalnie przeznaczonym do tego długopisem, 
piórem. I niech w twoim sanktuarium też ma swoje miejsce. 
 
 

Ręczne Zapiski:  
Obejmowanie Swojej Kobiety-Cienia 

Teraz, gdy będziesz gotowa spisz rzeczy, które uważasz, czujesz jako negatywne, 
nieakceptowalne, których się wstydzisz czy za które obwiniasz siebie, i nie chciałabyś by inni o 
nich wiedzieli. Na przykład: 
 

Czuję fale zazdrości, gdy ... 
Powoduję, że mój partner czuje się winny, gdy ja nie czuję się … 
Jem, piję, pracuję za dużo by uniknąć …. 
Krytykuję inną kobietę, plotkuję negatywnie o kimś, gdy odmawiam sobie … 
Czuję się przytłoczona macierzyństwem, pracą, relacją, ponieważ mam dosyć … 
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Kompulsywnie sprzątam, robię zakupy, jestem wiecznie zajęta, ponieważ boję się … 
Kontroluję sytuację, gdy nie ufam sobie, że … 
Jestem wiecznie zmęczona, aby nie musieć odważyć się na .... 

 
Nawet napisanie jednego zdania może być czymś znaczącym. Po prostu napisz. Niczego potem z 
tym nie rób, nie naprawiaj siebie. Właśnie stanęłaś twarzą w twarz z częścią twojej kobiety-
cienia, co samo w sobie uwalnia ogromną energię, która do tej pory odwracaniem się od niej była 
stłumiona, wygnana. 
 
Gdy już napiszesz, wypowiedz na głos: 
 

Odważnie staję naprzeciw mojej kobiety-cienia. Kocham ją, obejmuję ją i wiem, że głęboko pod 
spodem, ona boi się i cierpi. Proszę ją, by pokazała mi zarówno swoje skarby, jak i swój ból. 
Jestem przy niej teraz, czuję ją i słucham tego, co chce mi powiedzieć. Dziękuję ci, moja 
Kochana, za pokazanie mi, gdzie ukrywam swoją moc. 

 
* * * 

 
Lilith dotyka te z nas, które są gotowe na swoją pełną moc. Jutro spotkamy się z Nią 
głębiej… 
 

Sonia Alicja 

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

 

PS: Link do FB grupy - www.facebook.com/groups/1392476717866868/  


