
  

 
Kochana, 
 
Intencja jest czymś więcej niż cel czy postanowienie, kiedy zaczynamy swoją kobiecą praktykę, 
kiedy robimy nowy krok na nowej ścieżce. Ona jest energią jaką wniesiesz w tą praktykę i swoje 
życie. Ona jest siłą życiową, która będzie stała za wszystkim, co zrobisz. Jest płomieniem twojego 
zaangażowania, tęsknoty z głębi twojego wnętrza do bycia najwspanialszą wersją siebie i oddania 
samej sobie. 
 
Ta płomienna moc w tantrze nazywana jest Sankalpa Shakti i oznacza: 
san – idea uformowana w sercu 
kalpa – zasada ponad wszystkimi innymi zasadami 
shakti – żeńska energia namiętnej kreacji we wszechświecie; moc 
 
Dlatego, gdy będziesz formułowała swoją intencję, nie wyznaczaj sobie jedynie jakiegoś celu do 
osiągnięcia, jakiegoś efektu. Tylko wczuj się w swoje serce, w swoją wrażliwość, w swoją 
tęsknotę. W ten impuls, który poczułaś, który przyciągnął ciebie tutaj ponad wszystko. To może 
być coś, co nie potrafisz jeszcze nazwać, ale czujesz, że właśnie to dostraja ciebie do Twojego 
życia teraz. 

Praktyka: Płomień Twojej Intencji 

Gdy będziesz gotowa, zapal świecę w swoim sanktuarium, może kadzidło, zroś pachnącą wodą, 
przyłóż dłoń do centrum twojego serca, punktu pomiędzy twoimi piersiami. 
 
Przez parę chwil przywitaj je swoim oddechem jako dzikie, pierwotne i czyste. Poczuj jego 
atmosferę, zobacz wewnętrznym okiem jego krajobraz i ... 
 
Zadaj sobie pytania: 
Dlaczego jestem tutaj? 
Za czym sekretnie tęsknię? 
Co jest ważne dla mnie teraz? 
Czego już nie chcę odmawiać sobie dłużej? 
Czego już nie chcę unikać w sobie dłużej? 
Co powoduje, że moje ciało rozluźnia się, czuje przyjemność bezwstydnie, przyjmuje? 
Co we mnie jest gotowe odsłonić się w swojej mocy teraz? 
Kiedy czuję się cała, kompletna, witana? 
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Bądź z tym pytaniami. Bądź ich ciekawa. Niech odpowiedzi skapują jak krople do twojego 
wnętrza. Podczas kąpieli. O poranku. Może pojawią się już teraz. W ciągu całego dnia. Gdy 
będziesz gotowa ubierz swoje odczucia w słowa. Poczuj je w swoim sercu. Niech będą jak 
zasiane w nim nasiona. 
 
Potem spisane złóż w swoim sanktuarium, wyszeptaj płomieniowi świecy, noś pod bielizną na 
sercu, albo napisz szminką na lustrze w łazience. Podziel się z kobietami w naszej FB grupie, 
by dodać im mocy. Bądź wypij za nie toast lampką ulubionego wina, komunikując je 
gwiazdom, szumowi wiatru, kwiatom wokół, ziemi pod stopami, by one też wiedziały. 
 
I daj się uwieźć twojej intencji, twojej Sankalpa Shakti, na te 21 dni, Kochana… 
 

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/  


