
  

 
Piękna, 
 
Dzika kobieta jest głodna życia jakie na nią czeka. Jej tęsknota za wolnością konsumuje jej ciało, 
psyche, serce, kiedy to, co wydawało się magiczne, teraz jest przeciętne, ograniczające, 
niesprzyjające, wyblakłe, mdłe, już jej nie nasyca albo po prostu przestało być dla niej. 
 
To jest ten moment, kiedy zaczyna się jej podróż ku kobiecej wolności, Kochana. Jej 
dotychczasowy ogród staje się klatką, niezależnie od tego, jak bardzo złota by była. I staje przed 
wyborem pozostania i stracenia albo zaryzykowania wszystkiego dla swojej własnej dzikiej 
wolności. A gdy zadecyduje to drugie, to organicznie wie, że nie ma wyboru i potrzebuje sięgnąć 
po zakazany owoc dotychczasowego ogrodu i go zjeść. 
 
Wyobraź sobie, że jesteś pod Drzewem Życia, Kochana, i tak jak Lilith, zawołaj, wyszeptaj do 
boskiej kobiecości wokół ciebie: 
 
Tak bardzo pragnę być wolna. 
Zasługuję na to, do czego pali się moje serce, 
moje łono, mój brzuch. 
 
Głęboko wiesz, że nie opuścisz swojego ogrodu, dopóki nie będziesz zakorzeniona, i w swoim 
sercu, i w podstawie swojego kręgosłupa, po prostu w tym, że zasługujesz na coś więcej. I także 
wiesz, że bez poczucia tej wartości siebie, pozostaniesz w swojej klatce dopóki nie obejmiesz 
swojego prawa do wolności, do więcej, do bardziej, do jeszcze. Bez jakiegokolwiek 
przepraszania. 
 
A to się wydarza dopiero, gdy zjadasz "zakazany owoc", gdy odkrywasz smak życia jakie jest dla 
ciebie możliwe, bardziej prawdziwe, sycące. I wtedy czujesz, że już nie ma drogi powrotu. 
 
Dzisiaj zrób obie praktyki, albo wybierz jedną z nich dla siebie… Tak, jak czujesz. 

 

Ręczne Zapiski: Historia Twojej Lilith 

Ogród twojego życia jest głęboko osobistym doświadczeniem. Bądź uważna, Kapłanko Dzikiej 
Kobiecości pamiętając, że każde twoje doświadczenie, twoje sukcesy i twoje rany, cały twój 
ogród, z jakiegoś powodu są twoje. 
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Gdy już będziesz gotowa, popatrz na swoje życie – na jego całość albo na wybraną dziedzinę jak 
pasja, relacje miłosne, macierzyństwo, praca, rozwój – jak na ogród, który ma swoje cykle i 
wzrostu i schodzenia w dół, i rozkwitu i bólu. Namierzając te cykle, spróbuj odnaleźć w nich 
pełne znaczenia prowadzenie. 
 
Pamiętaj, że historia twojej Lilith jest mitem twojej dzikiej kobiety, która ryzykuje wszystko w 
imię osobistego wyzwolenia. Jest świadectwem twojej kobiecej mocy, wartości i świętej 
nieomylności. 
 
Gdy będziesz pisała możesz zainspirować się poniższymi podpowiedziami albo pisz całkowicie po 
swojemu. I wracaj do swojej historii, gdy tylko poczujesz zawołanie. Niech będzie jak zaklęcie, 
jak rytuał przejścia. 
 
Jako młoda dziewczyna byłam olśniona pięknem …. 
Perfekcja ogrodu była tak cudowna, że …. 
W tym ogrodzie, wiedziałam, że jestem … 
Potem ogród zaczął mieć zapach …. 
Wtedy rozpostarłam swoje czarne skrzydła i stałam się Lilith, i zadecydowałam, że … 
Zaryzykowałam wszystko i w tym potrzebowałam ucieleśnić … 
Prawdziwe wyzwolenie, uwolnienie smakowało jak … 
 
W tym miejscu zakończ historię swojej Lilith. Niech finalna scena twojego uwolnienia jest tą, 
która jeszcze całkowicie się nie odsłoniła, ale już prawdziwie wyczuwasz jej smak. 
 
Na koniec przeczytaj swoje słowa na głos w swoim sanktuarium, świętym miejscu jakie 
stworzyłaś bądź w naturze. Niech są jak błogosławieństwo dla tego co jest przy tobie... płomienia 
świecy, kwiatów, drzew, wody, kamieni - wspaniałych świadków tego, co dla siebie, a więc także 
dla świata, robisz. 

 

Rytuał: Błogosławienie Zakazanego Owocu 

Oprócz czegoś do pisania, miej także przygotowane duże jabłko – to jest super ważne. 
 
1 etap 
Przywołaj te sytuacje ze swojego życia, kiedy zjadłaś "zakazany owoc". To mogło być wtedy, 
gdy świadomie lub nie: 
... zaryzykowałaś bycie odrzuconą w imię stanięcia przy sobie 
... nie poświęciłaś siebie, by być zaakceptowaną w grupie, do której i tak już nie pasowałaś 
... zaryzykowałaś sukces, awans w biznesie, który wyczerpywał ciebie 
... zrezygnowałaś z jakiejś nagrody, uznania w twoim otoczeniu (pracy, duchowym, itp.) w imię 
pozostania bardziej w zgodzie ze sobą 
... mimo, że wiedziałaś, że nie będziesz dobrze przyjęta, wypowiedziałaś to, co myślisz 
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... jako mała dziewczynka, poszłaś na wagary i cieszyłaś się z ...., czy skradłaś ukochane kwiaty z ogrodu 
sąsiada 
... ku zaskoczeniu wszystkich, stanęłaś w obronie kogoś, kto tego potrzebował 
... powiedziałaś 'nie', kiedy wszyscy oczekiwali/ ktoś ważny oczekiwał twojego 'tak' 
... kochałaś się z kimś kompletnie nieznajomym i nigdy więcej go nie spotkałaś 
 
"Zakazany owoc" może mieć różne smaki, nie tylko pieszczoty, rozkoszy, hedonizmu. Może także nie 
być łatwym wyborem. I nie od razu może mieć słodki smak. Jednak z czasem poczułaś jego moc 
budzenia ciebie. 
 
Napisz tak wiele "zakazanych owoców", jak potrafisz. Lista nie musi być chronologiczna, czy 
jakkolwiek uporządkowana. 
 
2 etap 
Teraz ujmij każde jego doświadczenie w jedno słowo, np. radość, opór, hedonizm, prawda, 
rozkosz, uwolnienie, suwerenność, dzikość, itd. Niech każde z nich będzie jak właśnie wtedy 
ucieleśniona moc. 
 
3 etap 
Teraz czymś ostrym, nożykiem, dłutkiem, wyrzeźb, napisz każde z tych słów na powierzchni 
twojego jabłka. Gdy to zrobisz, ujmij je w obie dłonie, wypowiedz i poczuj tą modlitwę: 
 
Jestem Kapłanką Dzikiej Kobiecości i przywołuje moją najbardziej wypełnioną duszą radość, mój 
porywający splendor. Ten zakazany owoc jest mój i zasługuję na wszystko, co jest dla mnie. 
 
Potem zjedz jabłko, swoim językiem smakując jego smak. Z każdym kęsem, zatapiaj w nim 
swoje zęby i patrząc na listę twoich zakazanych owoców, czuj jak ponownie je przeżywasz, 
smakujesz. Bardziej świadomie, żarłocznie, otwarcie i bez przepraszania za cokolwiek.  Smakując 
tak siebie, przywitaj siebie żarliwszą, pobłogosław z powrotem w swoim domu... 

 
Potrafimy być takie niezwykłe… 

 

Sonia Alicja 

Sonia Alicja Bednarek 
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