
  

 
Kochana, 
 

"Inny świat jest nie tylko możliwy, 
ona już jest na swojej drodze. 

W spokojny dzień 
mogę usłyszeć jej oddech." 

 
~ Arundhati Roy 

 
 

Praktyka: Uwalnianie Zatrzymanej Energii 

Dzisiaj porusz swoim ciałem, Kochana, by czuć bardziej, by słyszeć więcej. Ruchem porusz 
czymś zastałym, jakąś sztywnością, zatrzymaną emocją w Tobie, tym co nagromadzone, 
zatrzymane, nawet jeśli nie wiesz co to jest i skąd to jest. 
 
Zaśmiej się, zapłacz, pogłaszcz, rozmasuj ruchem, wytrząś. Tańcem przywróć płynność energii w 
tobie. Energia, czyli Shakti, kocha płynąć i jak ty - być wolna. Baw się też swoim tańcem i swoją 
w nim ekspresją. Pogłębiaj gesty i impulsy ruchu wychodzące z ciebie. One są jak portale, które 
prowadzą głębiej do wnętrza siebie. 
 
W trakcie bardzo ważny jest oddech i dźwięk - byś słyszała swój głos, chociaż od czas do czasu w 
głębszym wydechu, westchnieniu.  Na koniec zatrzymaj się, usiądź, połóż na parę minut, przyłóż 
dłonie i oddychaj do dolnego brzucha, czując echo tańca, jaki właśnie podarowałaś sobie. A 
potem przejdź do kolejnej praktyki. 
 
Użyj swojej ulubionej muzyki, bądź skorzystaj z tej playlisty na Spotify → Energy Releasing Dance 
Soft - playlist by Alicja Bednarek | Spotify  .  
 
Sugeruję tą kolejność utworów: 
1. Mozambique - Troels Hammer, Deva Premal 
2. Femme du Maroc - Bliss 
3. Dervish Dream - Karunesh 
4. Sacred Space - Neil H 
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Wskazówka: rozpuść włosy, zdejmij bieliznę, cokolwiek co uciska, a nawet - jeśli chcesz - po prostu 
bądź naga... 

 

Praktyka: Budzenie Kundalini w Grocie Lilith 

Nagranie trwa 15 min, ale warto zarezerwować pół godziny, 
chociażby dlatego byś miała czas po na nieśpieszne poczucie, 
wsiąknięcie jeszcze głębiej w siebie 
 
Praktyka: odsłuchaj lub pobierz mp3 → 
Muzyka: sugeruję w zapętleniu El-Hadra - Klaus Wiese 
→ albo Morrocan Dance - Rumi Ged → 

 
 
Czujesz jej blask, jej puls, jej wężowy ruch, jej oddech ciepła w sobie? 

 

Sonia Alicja 

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


