
  

 
"- piękno błękitnego nieba 

opada na mnie całą 
jak jedwab, kwiaty 

parzą, i chcę żyć moje życie 
od nowa ponownie, 
zacząć ponownie, 

być całkowicie dziką." 
 
 

~ Mary Oliver 
 
Kochana, 
 
Co możemy zrobić, gdy uwalniamy siebie, gdy zmienia się nasze otoczenie i relacje, gdy 
pozostaje przy nas kilka zaufanych dusz, którym możemy zaufać? Albo co możemy zrobić, gdy 
odnajdujemy siebie niezrozumiane i zamiast bycia cierpiącą samotniczką (niezależnie od tego, czy 
w swoim wnętrzu pośród bliskich czy fizycznie), raczej być autonomiczną banitką w swoim 
świętym odosobnieniu? 
 
Jedyne rozwiązanie jakie mamy, to poślubić swoją duszę, zostać jej panną młodą. 
 
Kiedy nasze maski opadły, kiedy przekroczyłyśmy nasze granice już sztucznego bezpieczeństwa i 
odważyłyśmy sięgnąć po więcej, bardziej, po jeszcze, możemy zaufać jedynie swojej najbardziej 
pierwotnej, czerwonej wersji siebie... 
 

Ceremonia Zaślubin Swojej Duszy dla Kobiety-
Zbyt-Dużo 
To piękny rytuał zaślubin siebie samej i dedykowania swojej duszy. Nie jest samolubną 
ceremonią, ale miłosną deklaracją bycia wierną sobie w najlepszym tego słowa znaczeniu – w 
byciu ucieleśnieniem tego, co chcesz wspierać w swoim życiu i na planecie ziemia. 
 
Gdy już będziesz gotowa... 
 
Umaluj i udekoruj siebie tak jak lubisz, może tak, jak zawsze chciałaś, ale z jakichś powodów się 
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krępowałaś, moja Kochana. Pięknym pomysłem jest wcześniejsza kąpiel w płatkach kwiatów, czy 
pachnącej soli. 
 
Potem załóż biżuterię jaką cenisz, która czujesz jest jak twoje talizmany, albo bądź kompletnie 
naga. Najważniejsze byś czuła się piękna. 
 
I podejdź do świętego miejsca, do swojego sanktuarium jaki stworzyłaś wcześniej, albo przygotuj 
coś specjalnego na tą okazję. Poduszki na podłodze. Kwiaty obok. Zapalona świeca. Przedmioty, 
które czujesz, że wspierają siebie. 
 
Przyłóż ciepłą dłoń do swojego serca. Czuj siebie jako kompletną, całą, suwerenną. I wypowiedz 
swoją przysięgę głosem w taki sposób, że jego wibracja przeniknie czas wstecz i przeniknie czas 
do przodu, przed tobą. 
 

Kochana, Moja Ukochana 
 
Jestem tutaj, by ogłosić siebie niezniszczalną 
i oznaczam ten dzień jako moje pierwsze święte urodziny. 
 
Ja, najbardziej dzika kobieta, poślubiam moją duszę, 
by ją kochać, honorować, uwielbiać w tym radosnym, 
tajemniczym i majestatycznym życiu. 
Teraz i we wszystkich przyszłych wcieleniach. 
 
Wybaczam sobie moje wszystkie nadużycia 
i odsłaniam swoją prawdziwą twarz. 
 
Jestem Strażniczką, Kapłanką bycia wierną sobie, 
nawet wtedy, gdy nie jestem rozumiana. 
 
Opuściłam swój ogród, bo nie mogły w nim rosnąć 
rośliny zasadzone przeze mnie. 
I  odleciałam nad pustynię w poszukiwaniu 
bardziej prawdziwego życia. 
I zeszłam w swoje głębiny, by być największą 
możliwą, kompletną wersją siebie. 
I teraz tworzę swój dom i sadzę nowy ogród 
na terenach wcześniej nieznanych. 
 
Mocą nadaną mi przez święte serce Dzikiej Kobiecości, 
zaślubiam siebie, by bronić swoją nieobliczalną, suwerenną kobiecość. 
I kobiet tego świata. I kobiecości w nas wszystkich. 
 
Ślubuję deaktywowanie wszelkich kodów nierówności 
we wszystkich moich relacjach. 
I ślubuję miłowanie każdej i najgłębszej części siebie. 
I to jest to, za czym staję teraz. 
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Moje stopy są wolne, 
moje biodra są szerokie, 
moje serce jest dzikie, 
moje skrzydła są rozpostarte, 
moje włosy są jak wiatr. 
 

Spełniło się. 
 
Muzyka: sugeruję w zapętleniu Pavana - Beautiful Chorus → 
czy Earth Prayer - Craig Pruess → 
 
 

Praktyka: W Relacji Wierna Sobie 
Z pewnością pamiętasz praktykę, do której Was zaprosiłam na naszym 2 spotkaniu online. Tą, 
która polega na tym, że przez pewien okres czasu, przez tydzień, dwa, trzy - jeśli robisz ją 
codziennie (można także dłużej i w swoim rytmie, gdy robisz ją rzadziej, od czasu do czasu) 
piszesz w specjalnym notatniku, bądź na specjalnym papierze i specjalnym piórem listy do 
swojego ukochanego. Jest niezwykle cenna gdy otwierasz się na nową relację. (Ale także, gdy już 
w niej jesteś i chcesz odkryć swoje głębsze w niej pragnienia, by bardziej świadomie o nią i o 
siebie w niej dbać, bądź sprawdzić czy jest tym, ma potencjał tego, czego z głębszej części siebie 
pragniesz. Ale możesz ją zrobić także w odniesieniu do innych dziedzin twojego życia jako nowe 
przedsięwzięcie, macierzyństwo, podróż, itd.). Króciutko ją tutaj przypomnę... 
 
W tych listach piszesz jakby twój ukochany, ukochana osoba już z tobą była i po prostu dzielisz 
się z nim/nią co kochasz w Waszej relacji, za co jest wdzięczna, jak fajnie, że tak i tak spędzacie 
czas, co w nim uwielbiasz, co w sobie w tej relacji uwielbiasz, co jest w niej cenne, o co się 
złościsz, kiedy jesteś zazdrosna.. To są listy namiętnej, dzikiej, wolnej kochanki z całą paletą jej 
barw. 
 
Po prostu zacznij pisać, na przykład każdego wieczora, i słowa same zaczną płynąć. Gdy już 
poczujesz (po kilku listach, albo po każdym napisanym - tak robię to ja), zobacz jaka cenna jakość 
z tego listu, wartość tej relacji się odsłania. To może być, to... 
 
że twój ukochany pięknie potrafi roześmiać ciebie, albo że jest zafascynowany kobiecością i 
uwielbia ją odkrywać, albo że ufasz jego słowu, albo że możesz być prawdziwa, albo że waszą 
intymność jest dla ciebie super cenna, albo że uwielbiasz jego zapach, albo że szanujecie potrzebę 
czasowego odosobnienia, albo że uczycie się być dla siebie głęboko uważni, wczuwający się, 
obecni 
 
Gdy poczujesz że już masz te najważniejsze (naturalnie w tym okresie twojego życia), zrób z nich 
listę i podziel na dwie kategorie: negocjowalne i nienegocjowalne. 
 
My kobiety zwykle nie mamy naszych pragnień w ten sposób określonych i 
dlatego mylimy nienegocjowalne z negocjowanymi, po drodze gubiąc w tym siebie. Jednak 
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dopiero wtedy, gdy wiemy że dana jakość, wartość jest z tych nienegocjowalnych, możemy 
pozostać w relacji wiernymi sobie, stanąć za równością w niej, i o paradoksie z głębi serca określić 
swoje granice i w nich stanąć za relacją jako wyrazu miłości kobiety dojrzałej. Taka mądrość jest 
bezcenna. 
 

Wskazówka: 
Swoje odkrycia z napisanych listów i sam podział odkrytych jakości, wartości możesz omówić z 
jedną z kobiet z naszej praktyki, zapraszając do kontaktu, proponując to na naszej FB Grupie. 
 

I cudownie jest odkryte jakości wnieść do następnej praktyki, jaką mam dla ciebie dzisiaj... 
 
 

Kobieca Modlitwa: Alchemia Ruchu w Nowym 
Ogrodzie 
 
Najlepiej jest ją zrobić gdzieś na dworze, w lesie, na samotnym spacerze. Chodzi o to, byś mogła 
być w świętej samotności, w miarę bez zakłóceń, by ten delikatny, ale znaczący ruch, jego 
alchemia, zaznaczyła twoje prawo do manifestowania swoich pragnień w swoim nowym 
ogrodzie i bycia wierną sobie. 
 
Zacznij od pobłogosławienia swojego ciała namaszczeniem stóp odrobiną olejku eterycznego 
(idealnie gdy ziemistego jak patchouli, vetiver, cedr, świerk, sosna, mirra, frankincense), albo po 
prostu naturalnym olejem czy wodą, wcześniej przez ciebie pobłogosławioną. 
 
Wyszeptaj modlitwę: 
Przywołuję obfitość i dary miłości. 
Przywołuję mądrość. Tworzę nowy ogród mojego życia. 
 
I gdy, Kochana, będziesz teraz szła, wyobraź sobie, że każdy twój krok jaki stawiasz jest 
świadomy i zaprowadza ciebie bliżej do spełniania planu twojej duszy. A zwrot w każdą stronę, 
jaką wybierzesz, jest zdeklarowanym krokiem odchodzenia od małej wersji siebie w kierunku 
bardziej autentycznego ucieleśniania swojej kobiecej boskości. 
 
Stawiaj kroki w rytmie bicia serca i otwieraj się na przepiękne sceny z nowego ogrodu swojego 
życia. Stawiając nowy krok, wyszeptaj jedną jego cenność-roślinę, potem gdy poczujesz kolejną i 
kolejna... 
 
Uwierz każdą komórką swojego ciała, że idziesz w ich kierunku. Niech twoje kroki będą jak jak 
nasiona nowych cenności, nowych roślin prawdziwe twojego ogrodu. Zobacz swoim trzecim 
okiem jak wszystko, na co zasługujesz, w co wierzysz, za czym stajesz jest perfekcyjnie obecne 
dla ciebie, jak opada w ziemię, jak puszcza korzenie, jak rośnie. 
 
Czuj jak swoimi stopami i każdym krokiem błogosławisz, całujesz Ziemię i przywołujesz 
najwspanialsze dary swojej duszy. Może jeszcze nie pojawiło się nic konkretnego, a może tak. Po 
prostu czuj jak zapraszasz do nich siebie. To jest poruszające się zaklęcie, którego energia z 
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każdym twoim krokiem rośnie i nasącza twoją dziką wizję nowego ogrodu życia. 
 
Zacznij tym świadomym spacerem. Połączona z Ziemią. W swoim ciepłym ciele, sercu i brzuchu. 
Akceptując miejsce, w którym jesteś teraz, pozbawione tego, co powinnaś, co trzeba. Zacznij 
tutaj. Teraz, Kochana. 
 

* * * 
 
Z pokłonem dla naszych dusz... Z pokłonem dla naszych stóp... 
 

Sonia Alicja 

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


