
 
Z MĄDROŚCI GŁĘBI I CIENIA 
 
TWÓJ PRZEWODNIK 
Od Sonii Alicji Bednarek 



Kochana, 
 

Niepowtarzalnym pięknem kobiecej ucieleśnionej duchowości, a więc także naszych 
programów jest to, że zanurzając się w ich praktyki będziesz pielęgnowała własne 
sposoby bycia połączoną z głębszą częścią siebie. Tą, która zawsze jest dla ciebie 
dostępna tuż pod nawykowymi i często automatycznymi sposobami codziennego życia. Tą, 
w której oferujesz sobie uważność, akceptację,  zrozumienie i bezbrzeżną czułość. Tą, w 
której jesteś swoją najwierniejszą przyjaciółką i przewodniczką. 

 
Te własne sposoby będą odzwierciedlały twoją indywidualną naturę, twoje potrzeby i 
pragnienia. I z chwili na chwilę będą odsłaniały twoją ścieżkę na mapie przebudzania siebie. 
Staną się także twoim punktem oparcia zawsze, gdy będziesz tego potrzebowała. To właśnie 
w ten sposób yoginie – kobiety praktykujące swoje przebudzanie, rodzą kobiecą świadomość, 
mądrość i piękno już od tysięcy lat. 

 
Nasza praktyka będzie trwała 21 dni. Pamiętaj proszę, że wszystko co się w niej 
wydarzy jest praktyką, twoim cennym doświadczeniem. Każde otwarcie i każde 
zamknięcie. Te momenty, kiedy nie będziesz praktykowała też zawierają jakąś wskazówkę 
dla ciebie. Bądź uważna. Właśnie w ten sposób będąc ze sobą odzyskujemy poczucie 
pełni, zaufania swoim rytmom i ciału, nieskończonej inteligencji, która w unikalny posób 
przepływa przez każdą z nas.  

 
Proszę, traktuj tą praktykę jako gesty kochania siebie. Na tysiące różnych sposobów. 
Pielęgnowania, doglądania, swojego serca, ciała i duszy. Bądź w niej samolubna i wiecznie 
ciekawa. I mimo, że jest wyrazem kobiecej duchowości, nie musisz czuć się w niej w sposób, 
jaki określamy ‘duchowym’. Możesz być zachęcona, zniechęcona, smutna, radosna, zła, pełna 
sił, niewinna, erotyczna, sztywna, osłabiona, rozczarowana, w zwątpieniu, sceptyczna czy 
śpiąca. Akceptacja tych stanów, ich energii może okazać się niezbędnym krokiem do 
rozluźnienia czy odkrycia jakiejś głębszej mądrości w sobie. 

 
Praktyki jakie otrzymasz często będą łatwe do wykonania w ciągu dnia. Gdy będziesz 
je robiła, zauważaj sygnały z ciała. I nie martw się czy robisz je dobrze. Tu nie ma jednego 
dobrego sposobu ich wykonanaia. Po prostu bardziej niż zwykle bądź bliżej siebie. Wtedy już 
wygrałaś.   

 
Na kolejnych stronach przekazuję ci kilka praktycznych informacji oraz inspiracji jak 
możesz  w tej praktyce być. 

 
Bądźmy zaangażowane, bądźmy prawdziwe, bądźmy namiętne i szczęśliwe, 

 

Sonia Alicja 
Sonia Alicja Bednarek 
Twoja badaczka piękna mocy kobiet, erotyki wszechświata i wielbicielka Bogini 
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O praktyce 
 
 
Najlepsza pora na praktykę?  
 
To ta, kiedy masz czas dla siebie.  
Często jest to ranek po przebudzeniu bądź wieczór, tuż przed pójściem spać.  
 
Tradycyjnie, jako ciekowstka, trzy najmocniejsze do praktyki, do medytacji w każdej formie, 
pory dnia – to znaczy takie, w których jest tzw. przeskok w atmosferycznej energii – to wschód 
i zachód słońca oraz czas, kiedy poranek przechodzi w popołudnie, czyli mniej więcej od 11:30 
do 12:30.  
 
Jednak oczywiście, każda z nas ma swoje możliwości, swój rytm dnia i swoje upodobania. I 
niech to one przede wszystkim będą tu wyznacznikiem. 
 
 
Czas trwania praktyki 
 
Naturalnym rytmem odpoczynku ciała są 20-minutowe cykle i to ładnie koresponduje z 
tym, że u wielu z nas tyle właśnie trwa praktyka. Czasem będzie to troche dłużej. Czasem 
krócej. A czasem połączysz kilka z nich jednego wieczora. Dlatego ponownie proszę 
odnajduj swój rytm. 

 
Przed praktyką daj sobie parę minut by osiąść. Na przykład, jeśli rano – napij się szklankę 
wody z sokiem z połowy cytryny, albo z pyłkiem pszczelim i miodem. Przemyj twarz i dłonie 
chłodną wodą, wyobrażając sobie, że woda, którą się obmywasz, jest jak święty płyn 
spłukujący myśli. A jeśli wieczorem, zanim zaczniesz - możesz się otulić się czymś miękkim, 
napić się czegoś dobrego, wziąć kąpiel bądź prysznic. Niech ten czas będzie dla ciebie 
odżywieniem. 

 
Naturalnie cudownie jest praktykować codziennie, ale jeśli uda ci się 3-5 razy w tygodniu 
naprawdę będzie to potężny gest zadbania o połączenie z wnętrzem siebie. 

 
 



LILITH Odzyskanie Zakazanej Kobiecości  Twój Przewodnik | strona 4 
www.namietnaobecnosc.pl  

Inną, bardzo fajną opcją są tzw. mikro-medytacje – technika używana w tantrze. 
Polegają na wplataniu praktyki w codzienne czynności. Wtedy trwają jedynie od kilku do 
kilkudziesięciu sekund. Jedynie wracasz do nich kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia. Wiele 
praktyk będziesz mogła doświadczyć właśnie w ten sposób. 
 
 
Gdy nie zrobisz którejś z praktyk 
 
Nic nie szkodzi. Pamiętaj, że to jest właśnie twój rytm i w nim jest wiadomość dla ciebie. 
To może być sygnał np. tak dobrze znanego ci odkładnia na później czy sceptycyzmu, albo 
autentyczna potrzeba zatrzymania się na moment, czy coś zupełnie innego. Zauważ ją, 
proszę, miękko. Bądź bardziej świadoma. Z zaufaniem. Jakby to był cenny posłaniec. Taka 
obecność z zatrzymaniem też jest praktyką. 
 

 
Jeśli któraś z praktyk będzie ci szczególnie bliska 
 
I coś w tobie szczególnie poruszy, zostań przy niej tak długo, jak potrzebujesz, ponieważ 
ona właśnie coś cennego wewnątrz ciebie otwiera, i nie martw się kolejnymi praktykami. 
Wrócisz do nich, gdy nadejdzie czas. 
 

 
Ułożenie ciała w praktykach 
 
Każdej praktyce będą towarzyszyły rekomendacje. Jednak zawsze zadbaj o to, by było ci 
komfortowo, wygodnie. W pozycjach siedzących nie musisz siadać ze skrzyżowanymi 
nogami. Przy bólach pleców zadbaj o oparcie. Możesz mieć do tego specjalną poduszkę albo 
umościć siebie na kanapie w stosie poduszek. Możesz także leżeć czymś otulona. Jedyna ważna 
rzecz - byś była obecna. 
 

 
Co jeśli myśli odciągają od praktyki? 
 
Z reguły żyjemy w bardzo intensywny sposób, co powoduje, że trudno jest nagle zwolnić. Po 
prostu akceptując to, że myśli są, swoją uwagą miękko wracaj do praktyki, do odczuwania 
ciała. Ponownie i ponownie. Delikatnie. Bez wewnętrznej walki z nimi. Nawet jeśli byłoby to 
tysięczny raz. 
 

 
Gdy coś przeszkodzi Ci w trakcie 
 
Wtedy, daj sobie parę sekund na odpowiedź na daną sytuację. Jednak zadbaj o to, by 
zminimalizować  takie wydarzenia. Wycisz telefon, powiadomienia w komputerze. Uprzedź 
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najbliższych. Naklej na drzwiach kartkę: „TERAZ JESTEM W SWOIM SANKTUARIUM”. 
Niech ten czas będzie prawdziwie święty. 
 
 
O praktyce w parach 
 
Jeśli chciałabyś mieć partnerkę z pośród innych kobiet w tym programie, z którą będziesz 
praktykowała w trakcie kręgów online, a także w sposób w jaki same się umówicie, napisz do 
mnie proszę (info@namietnaobecnosc.pl), a Was skontakuję. Wtedy otrzymacie także 
wskazówki jak wasze spotkanie (np. online) na taką praktykę może wyglądać. Dobrze jest 
skorzystać z takiej możliwości. Bycie razem pomaga, ułatwia, angażuje, wspiera i wnosi nową 
perspektywę.  W trakcie programu będę sugerowała, które praktyki i jak są do doświadczenia w 
parach. Warto, bardzo warto! 

 
 
Dbaj o swoje ciało 
 
Tańcz, ćwicz, chodź na spacery częściej niż zwykle. Ruch i natura pomogą ci zintegrować 
twoje   doświadczenia i wglądy. Pij więcej wody, ziół. Jedz więcej warzyw i owoców. 
Szczotkuj i masuj swoje ciało, z czułością.  
 
 
I jeszcze… 
 
W najbliższych dniach zadbaj o to, byś miała ulubione olejki eteryczne. Mogą się przydać 
w niektórych praktykach. 
 
 

 
 

Informacje organizacyjne 
 
 
O wiadomościach e-mail 
 
Są wysyłane rano każdego dnia programu. Z wyłączeniem dni spotkań online, będą 
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zawierały pytania, wglądy, medytacje, wizualizacje, praktyki poprzez ciało, a czasem 
inspirację, która pozwoli ci na bieżąco być w atmosferze programu. Są tak ułożone, by 
prowadziły ciebie co raz głębiej.        Praktyki będą w postaci opisów, pdf, mp3. 

 
 
Dostęp do materiałów na stronie www 
 
Nasza poufna strona jest tylko dla uczestniczek tego programu. Codziennie do południa 
będę sukcesywnie umieszczała na niej materiały dotyczące danego dnia (te same, które 
otrzymasz w wiadomości email). Będziesz mogła je czytać, odsłuchiwać czy oglądać online 
lub pobrać na swój komputer. 
Ta forma może okazać się szczególnie cenna, gdyby codzienne wiadomości e-mail trafiały do 
spam’u twojej skrzynki mailowej lub wcale.  

  Strona: https://shaktionline.pl/lilith-materialy/  

Hasło: dotyklilith 

 
 
O spotkaniach online 
 
Daty webinarów online: 
praktyka + perpektywa + Q&A 
środy, w godz. 20:30 – 22:00 
25 maja oraz 1 i 8 czerwca br. 
Jeśli nie będziesz mogła w którymś z nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym, nie martw się 
ponieważ następnego dnia, od południa, na poufnej stronie programu będzie dostępny link do 
nagrania. 
 
Daty kręgów online: 
dedykowane wspólnej praktyce w kontakcie z innymi kobietami 
w niedziele, w godz. 20:30 – 22:00 
29 maja i 5 czerwca br. 
Ze względu na charakter tych spotkań, kręgi nie będą nagrywane. 

 
W dniu spotkania otrzymasz link do platformy online (zoom). Jeśli do tej pory nie korzystałaś z 
zoom, zaloguj się np. kwadrans wcześniej, by spokojnie zainstalować tą aplikację, z poziomu 
komputera bądź  telefonu (z dostępem do internetu).  
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Playlista programu 
 

 
Wybrana przeze mnie muzyka do Twojej praktyki, czy po 
prostu słuchania. Znajdziesz w niej wszystkie utwory, które 
będą sugerowała do poszczególnych praktyk. Naturalnie, w 
trakcie naszego programu liczba utworów będzie rosła. 
Niech cię rozluźniają, inspirują, odżywiają i zapraszają do 
serca ciebie.  
 
 
 

Link /Spotify: 
https://open.spotify.com/playlist/0fDj62Ov91Am9sxyFBQFo8?si=70359f45e9224ad6  
 
 
O grupie na FB 
 
Tutaj możesz przywitać się z innymi kobietami, napisać jak się czujesz, podzielić się ważnym 
wydarzeniem, odkryciem, wierszem, zdjęciem, czymś co cię  poruszyło, zadać pytanie innym 
kobietom, czy po prostu zajrzeć zawsze, gdy będziesz chciała czy potrzebowała wsparcia. 
Jest to grupa prywatna i zamknięta dla kobiet tylko tego programu. To oznacza, że jest 
poufna i posty są widoczne tylko w tej grupie i w aktualnościach jej członkiń. Grupę 
odżywiamy wspólnie. Jej puls tworzy się naturalnie, organicznie, zgodnie z tym, co w nas 
jest, naszym zaangażowaniem i jak się tym dzielimy. 
 
Uszanuj proszę zasadę poufności, tak by każda z nas mogła czuć się bezpiecznie. Proszę nie 
udostępnia poza tą grupą umieszczonych w niej osobistych zdjęć, wierszy czy wypowiedzi, 
chyba, że za zgodą autorki postu. 

 
Link do FB grupy: 
www.facebook.com/groups/1392476717866868/  
 
Jeśli nie uda Ci się dołączyć, skontaktuj się ze mną. A jeśli twój ‘FB nick name’ różni się od 
twojego imienia i nazwiska, napisz do mnie bym mogła zidentyfikować twoją prośbę o 
dołączenie. 
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Obejmowanie innych kobiet 
 

W trakcie programu, od czasu do czasu zatrzymaj się na moment i delikatnie obejmij swoją 
świadomością inne kobiety w twoim życiu. Przyjaciółki, córki, siostry, matki. Potem rozszerz 
ją bardziej obejmując kobiety naszego kręgu i kobiety, które żyją na planecie Ziemia. Potem 
te, które już odeszły i te, które jeszcze się nie narodziły. Poczuj się nieodzowną częścią tej 
pulsującej życiem, niezależnej, wiecznej mocy, jaką jest kobiecość. Tej, której immanentną 
cechą jest (po)łączenie.  

 

 

 


