
  

 
"Zacznij blisko, 

Nie rób drugiego kroku 
lub trzeciego, 

zacznij od pierwszej 
rzeczy 
blisko, 

krokiem, 
którego nie chcesz zrobić. 

Zacznij od 
ziemi, 

którą znasz, 
bladej ziemi 

pod twoimi stopami, 
twoim własnym 

sposobem rozpoczęcia 
rozmowy. 

Zacznij swoim własnym 
pytaniem, 

zrezygnuj z pytań 
innych ludzi, 
nie pozwól im 

przygładzić czegoś 
prostego. 

By usłyszeć 
głos kogoś innego, 

podążaj 
za swoim własnym głosem, 

poczekaj aż 
ten głos 
stanie się 
intymnym 

prywatnym uchem, 
które wtedy 

może 
prawdziwie słuchać 

innego. 
Zacznij właśnie teraz 

zrób mały krok 
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możesz przywołać swój własny 
nie podążaj 
za czyimiś 

bohaterstwami, bądź pokorna 
i skupiona, 

zacznij blisko, 
nie pomyl 
czyjegoś 

ze swoim. 
Zacznij blisko, 

nie rób drugiego kroku, 
lub trzeciego, 

zacznij od pierwszej rzeczy 
blisko, 

krokiem, 
którego nie chcesz zrobić." 

 
~ David Whyte 

 
 
Kochana, 
 
Czas kiedy wracasz do swojej dzikości ponownie, kiedy przeciwstawiasz się zasadom 
dotychczasowego ogrodu, przerastając jego zbyt małe światy, i kiedy nowy grunt nie jest jeszcze 
solidny i stały, i nie możesz jeszcze wygodnie się na nim oprzeć, bo jest bardziej jak falujące i 
tajemnicze morze, wchodzisz w czas pomiędzy. To w nim twoja transformacja jest najsilniejsza. 
 
Ziemia w tobie, Kochana, pozwala ci zadecydować co na pewno twoim już nie jest, jakich 
ścieżek w swoim nowym ogrodzie na pewno już nie chcesz. 
 
Woda jest twoją sensualnością i emocjonalnością, które wskazują ci nowy kierunek i nowe 
rośliny, te, które przywołują, zapraszają twoje tak, bardziej, więcej, jeszcze... 
 
I zanim te dwa żywioły połączą się w twoim życiu, w tobie, ponownie, może się wydarzyć, że 
twoja Strażniczka Dzikości poczuje, że tonie. Wtedy chwyć ją za rękę i przypomnij jej, że 
opadnie jedynie tak głęboko, jak głęboko jest ziemia, i że kiedy rozpada się wszystko, ziemia ją 
podtrzyma, obejmie, złapie. Zawsze. I tak naprawdę, o paradoksie, właśnie przybliża się do 
swojego nowego rozkwitu. 
 

*** 
Ponownie jest ta chwila, w której nasza wspólna praktyka dobiega końca, ale połączenie z naszą 
kobiecą, pierwotną, dziką i przestrzenną głębią zostało nawiązane. Niech się wzmacnia, niech 
pulsuje, odważna, nieokiełznana, piękna i wolna, z każdym oddechem, z każdym gestem. 
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Jak inne kobiety, usłyszałaś zawołanie od Lilith. Do zaufania jej odwadze, jej bez przepraszania 
bycia-wierną-sobie każdym kosztem, do zobaczenia siebie bardziej prawdziwą, większą, wolną i 
z miłości silną.  Nasycaj się tym spotkaniem, dla organicznej regeneracji, poczucia pełni, dla 
prawdy o sobie i prowadzenia. 
 
Integracja swoich doświadczeń w naszej praktyce może zająć trochę czasu. Daj temu czas, 
Kochana. Wiedz także proszę, że w naszej praktyce wszystko jest praktyką. To, że coś mogłaś, a 
coś nie. To, że zrobiłaś jedną praktykę, lub prawie wszystkie. Pielęgnuj swoje w tym odkrycia o 
sobie.., ciepłem swojej uważności, intencji, prawdy, powracaniem do praktyk i swojego w tym 
piękna. 
 
I zawsze pamiętaj o tym, że nigdy przenigdy nie jesteś w tym sama. Ponieważ w każdej chwili, w 
różnych miejscach na planecie ziemia, inne kobiety tak jak ty, na swoje sposoby, również 
pielęgnują dojrzałą kobiecość, mierzą się ze swoimi wyzwaniami i odsłaniają swoje piękno. I jeśli 
tylko to zauważysz, to poczujesz, że nawet siebie nie znając zawsze jesteśmy w tym połączone. I 
poza przestrzenią i czasem nasączamy nasze życia i ten świat mądrością kobiecej mocy. 
 
Dziękuję boskiej kobiecej energii, Shakti, która tym razem przyjęła dla nas twarz wspaniałej 
Lilith, za jej jednocześnie żarliwe ale pełne kochania prowadzenie, za jej rozwiane włosy, 
rozpostarte skrzydła i czerwone pierwotne serce, za to, że JEST i na nas nieustannie czeka, za 
powrót, dzięki Niej, do domu. 
 
I, Wspaniała… 

 

„Obiecaj, że pozostaniesz ze mną dzika. 
Będziemy szukały, wrócimy i zostaniemy 

i odnajdziemy piękno i niezwykłość 
we wszystkich przestrzeniach, po które możemy sięgnąć. 

Będziemy wiedziały jak żyć. 
Jak oddychać magią 

w codzienność." 
 

~ Victoria Ericksson 
 
 

Kobieca Modlitwa: Dar Serca Yogini 
 
Jeśli chcesz, na koniec skorzystaj z tej pięknej modlitwy. Usiądź przy swoim świętym miejscu, 
zapal świecę, rozsyp płatki kwiatu, muśnij swoje trzecie oko, serce i łono pachnąca wodą, przyłóż 
dłoń do serca i zaoferują mu ją, powtarzając trzy razy, lub tyle ile będziesz chciała, potrzebowała. 

 
Tutaj, na ołtarzu mojego przestrzennego serca, 
zapuszczam swoje korzenie 
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To tutaj oferuję dobroć 
To tutaj oferuję odwagę 
I integralność 
 
Oferuję tobie, moje serce, 
Mój głos 
Moją lojalność 
Moje głębokie słuchanie 
Moje zaufanie 
 
Ulegam totalności, którą jesteś 
Jestem strażniczką twojej świątyni tutaj na ziemi 
Z każdym oddechem zmiatam twój ołtarz, by był czysty 
Z każdym oddechem doglądam płomienia w twoim centrum 
Jestem twoją opiekunką i strażniczką mądrości 
 
Dla wszystkich istnień 
Pokoleń przede mną, i pokoleń, które będą po mnie 
 
Ohm Shanti, Shanti, Shanti 
 

 
Z poruszeniem wielkim, z większą ciszą w sobie, z różami w moich ustach, z wiatrem we 
włosach... dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kocham to, co robimy razem... 
 

Sonia Alicja 

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

 

 

Moje inspiracje 
W mojej praktyce kochania, przebudzania i odżywiania siebie na ścieżce kobiecej 
ucieleśnionej duchowości inspirowanej tantryczną ścieżką Shakti oraz dzieleniu się tym dalej, prowadzą 
mnie mądrość, doświadczenie, praktyki i wiedza wielu niezwykłych kobiet. W tym programie przede 
wszystkim Danielle Dulsky, Sophie Bashford, Chameli Ardagh. Moje podziękowania dla nich są 
bezbrzeżne. 

 

Referencje 
Jeśli zechciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i odkryciami z tej praktyki, tym co ci dała, z 
innymi kobietami i poprzez to zachęcić je do niej, ogromnie ucieszę się z Twojego wsparcia. Wystarczy 
gdy, wraz ze swoim imieniem, wyślesz je na mój adres e-mail: info@namietnaobecność.pl. Umieszczę je 
tuż pod opisem tego programu. A jeśli Ty także oferujesz coś kobietom, jeśli zechcesz, możesz dołączyć do 
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tej rekomendacji swoje zdjęcie i/lub adres swojej strony internetowej. 
 
Ucieszę się także, z osobnej informacji czy i co chciałabyś, by było przedstawione szerzej. A może ujęte w 
osobnym programie. Niech nasza praktyka, wplatana w codzienność, co raz bardziej odpowiada na nasze 
kobiece tęsknoty i potrzeby. 

 

Nasza najbliższa wspólna kobieca praktyka online 
będzie jesienią 2022 roku. Naturalnie otrzymasz wiadomość ode mnie gdy tylko rozpocznie się 
rejestracja. Kobiety, które już brały udział  w naszych programach, tak jak Ty teraz, na początku 
sprzedaży będą mogły skorzystać z bardzo specjalnej, innej niż oficjalna ceny. 


