
  

 
Kochana, 
 
Chwila, w której Lilith, ryzykując wszystko, odmawia podporządkowania się Adamowi – co 
również symbolizuje odmowę wszelkiej nierówności, jest momentem kresu honorowania 
zmysłów, mocy seksualności i świętej erotyki, jakie ucieleśnia Lilith-Bogini. Za swoją śmiałość 
Bogini zostaje nazwana Wielką Nierządnicą, a nawet niszczącym życie demonem. Seksualność, 
miłość i świętość, coś co w świecie Bogini jest nierozłączne i niewinne, zostają od siebie brutalnie 
rozdzielone, zasiewając w nas bolesny podział pomiędzy tym, co cielesne i tym, co boskie. 
 
Dużo starań zostało podjętych byśmy, my kobiety, postrzegały naszą seksualność, erotyczność i 
zmysłowe ciało, jako coś brudnego, rozwiązłego, niemoralnego, zepsutego, niebezpiecznego, 
niewłaściwego, jako coś, co potrzebuje zostać w ukryciu stłumione. To właśnie w ten sposób, 
jako jedyny potencjalnie skuteczny, bogowie patriarchatu próbują zniszczyć kobiecą moc, jaką 
symbolizuje w nas pełna pasji Lilith. 
 
Ale nic bardziej płonnego. Ty już wiesz, że twoja seksualna ekspresja jest organiczną częścią 
ciebie, zarówno w miłosnych i erotycznych uniesieniach w relacjach z innymi, jak i ze swoim 
życiem w ogóle, ze swoją duszą, z czymś więcej niż ty sama… 
 
Jak każda z nas, jesteś w tym unikalna i od ciebie zależy wyrażanie jej w sposób zgodny z prawdą 
twojego istnienia. 
 
Dzisiejszym praktykami możesz uhonorować swoje ciało, swój intymny portal do sensualnych 
przyjemności w każdym ich wymiarze, a także złożyć śluby swojej seksualnej naturze, esencji. 

 

Rytuał Honorowania Ciała 

Naprawdę zadbaj o czas i przestrzeń dla siebie na ten rytuał. Niech te pół godziny, godzina, tyle 
ile chcesz, możesz, będzie czystym wyrazem miłości dla siebie samej. 
 
Najpierw przygotuj przestrzeń. Zadbaj by było w niej ciepło, by nikt ci nie przeszkadzał (bliscy, 
powiadomienia z komórki itp.). Przygotuj lustro, w którym będziesz mogła widzieć, jeśli to 
możliwe - najlepiej całą siebie. (Jeśli patrzenie na siebie w lustrze będzie czymś zbyt dużo, 
przymknij powieki i patrz na siebie swoim wewnętrznym spojrzeniem. Zadecyduj sama, 
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pamiętając, że zawsze możesz to zmienić. Miej także poduszki, koce, by było ci miękko i 
wygodnie. Może zechcesz mieć kwiaty, zapaloną świecę, czy nastrojową muzykę, bądź 
przedmioty, które są dla ciebie wspierające. Stwórz świętą atmosferę. I miej blisko siebie 
naturalny olejek lub balsam do ciała. Dobrym pomysłem jest kąpiel/prysznic przed rytuałem. 
 
I gdy już będziesz gotowa… 
 
Usiądź wygodnie lub stań przed lustrem, naga lub swobodnie otulona tkaniną, szlafrokiem, tak 
byś mogła łatwo to okrycie z siebie zsunąć. Na początku zamknij oczy i zacznij od wniesienia 
miękkiej uważności do swojego oddechu. Rozluźnij twarz, szczękę, ramiona, brzuch. 
Poprzeciągaj się. Powzdychaj. Bądź ze sobą naturalna. Po chwili przyłóż dłoń do swojego serca. 
Pooddychaj do niej, jakbyś chciała przywitać się z nią swoim oddechem od środka. Po 1-2 
minutach najdelikatniej wyszeptaj do siebie ‘Kochana. Moja Kochana.’ Powtórz te słowa kilka 
razy, wewnętrznym lub zewnętrznym głosem… 
 
Teraz odsłoń swoje ciało, otwórz oczy i spojrzyj na siebie w lustro. 
Zauważ myśli i odczucia jakie zaczną się pojawiać gdy patrzysz, bez korygowania, 
na swoje nagie ciało, takie, jakie jest. Oddychaj, czuj, daj temu przestrzeń. 
 
Delikatnie i kochająco zacznij dotykać, namaszczać olejkiem 
miejsce po miejscu swojego ciała, oferując każdemu z nich 
słowa wdzięczności, zachwytu lub przeprosin. 
 
Możesz zacząć od twarzy pomału przesuwając się w dół, 
albo od innego miejsca, które teraz przyciąga ciebie. 
Na przykład popatrz w swoje oczy w lustrze, dotknij powiek 
z czułością i wyszeptaj, poczuj swoje do nich słowa. 
Najważniejsze, bądź z nimi cała, czująca, obecna. 
Jakby całe ciało istniało w tej chwili tylko po to, 
by twoje oczy mogły zaistnieć. Daj temu czas. 
Daj czas, nieśpieszne spojrzenie, ciepłe słowa 
swoim piersiom, dłoniom, skórze, włosom, 
stopom, udom, yoni, brzuchowi, ramionom, rzęsom, 
każdej wypukłości, zakamarkowi, fałdce. 
 
Jeśli twoje ciało nosi ślady twojej historii, uhonoruj ją w sobie 
dotykiem, atencją, czułością, ciepłem, kochaniem. 
 
Naturalnie mogą pojawić się różne emocje, odczucia. 
Wtedy po prostu oddychaj w nie. Niech sobie przepłyną. 
 
Wyraź żal za utratę młodości, jeśli zobaczysz oznaki starości, 
i obejmij ciało takie, jakie jest teraz. 
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Zamknij ten rytuał przykładając dłonie do serca 
i wymów modlitwę Ho’oponopono: 
Przepraszam cię. 
Proszę, wybacz mi. 
Dziękuję ci. 
Kocham ciebie. 
 
Powtarzaj ją tak długo, aż ucichnie sama. I podejmij ze sobą zobowiązanie o tym, jak często 
będziesz powtarzała ten rytuał, na przykład co tydzień/ co dwa tygodnie / lub zupełnie inaczej, aż 
ucichnie wewnętrzny głos samokrytyki i porównywania. 

Muzyka: sugeruję w zapętleniu The Jasmani Garden - Deya Dova → 
https://open.spotify.com/track/4Mjb8FNjxrle2AuCx02Aod?si=fe2322b481f04099  

 

Rytuał Celebrowania Seksualności 
Zrób wcześniej poprzednią praktykę, albo weź nieśpieszną kąpiel, otul się prześcieradłem, zapal 
świece, zatańcz – cokolwiek, co łączy ciebie z chwilą obecną i z odczuwaniem siebie bardziej. 
 
Kiedy będziesz gotowa, napisz jak ślubujesz honorować swoją seksualność. To może zająć chwilę. 
Daj sobie ten czas. Przez tysiące lat byłyśmy za jej ekspresję zawstydzane i obwiniane. To może 
wyglądać tak… 
 

"Nie wstydzę się mojego ciała, mojej erotycznej świątyni. Celebruje moje pragnienia przyjemności. 
Uznaje moje seksualne potrzeby, moje seksualne pożądanie. Jestem świętym naczyniem. Honoruję moje 

zmysły, które zapraszają mnie do smakowania rozkoszy, do życia w sensualnej radości." 
 
Twoje śluby mogą być bardziej precyzyjne albo jak te, ogólne. Do niczego nie naciskaj siebie w 
tej praktyce. Raczej afirmuj to, że przyjemność nie jest czymś złym, że jest celebracją twoich 
unikalnych ścieżek jej doświadczania. 
 

Widzę nas jak swobodnie i radośnie lśnimy namiętnością, 

Sonia Alicja 

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


