
Twoje	 życie	 to	 wielki	 rytuał.	 Od	 narodzin,	 poprzez	 wszelkie	 etapy	 dojrzewania,	 wzrostu,	
poszerzania	 swojej	 świadomości,	 aż	 do	 nabrania	 pełni	 doświadczeń,	 na	 które	 się	
zdecydowałaś.	Masz	wszystkie	 narzędzia,	 by	 poprowadzić	 go	 tak,	 jak	 tego	 potrzebujesz	 z	
głębi	 serca.	 Czy	 są	 to	 kamienie,	 pióra,	 rośliny	 czy	 Zwierzęta	 Mocy.	 Także	 słowa,	 które	
wypowiadasz	do	siebie	i	bliskich,	czy	codzienne	potrawy,	które	karmią	Cię	swoją	energią.	A	
może	praca,	która	daje	Ci	spełnienie	lub	codzienny	jogging	w	lesie,	który	łączy	Cię	z	naturą.	
Ale	 może	 to	 być	 również	 rytuał	 wypełniony	 tęsknotą	 za	 czymś	 niedoścignionym,	
umartwianiem	się	za	innych	czy	odbieraniem	sobie	istotnych	do	życia	czynników,	bo	kara	i	
smutek	sprawia	Ci	dziwną	satysfakcję.	Płyniesz	w	 tym	życiowym	rytuale	zgodnie	z	uwagą,	
którą	 dajesz	 konkretnym	 energiom.	 Zadbaj	 więc	 o	 to,	 by	 były	 jak	 najpiękniejsze.	 By	 ten	
rytuał	 stał	 się	 w	 pełni	 Twój	 i	 w	 zgodzie	 z	 wolą	 Twojej	 Duszy,	 warto	 pracować	 nad	
świadomością	siebie.	Dowiedzieć	się,	które	energie	są	Twoje	i	działać	nimi	na	swoją	korzyść.	
Uświadomić	 sobie,	 które	 elementy	 tej	 układanki,	 jaką	 jest	 rytuał	 życia,	 powodują	 Twój	
spadek	 wibracji.	 Mówiąc	 prościej,	 warto	 zauważyć,	 czy	 Twoim	 działaniem	 nie	 kierują	
konkretne	programy	umysłowe,	które	wmawiają	Ci	jakąś	nieprawdziwą	informację	o	Tobie	
samej.	Na	przykład:	jesteś	pełną	życia	dziewczynką,	która	uwielbia	wspinać	się	po	drzewach	
i	ma	wciąż	 rozwiane,	 potargane	włosy.	 A	 rodzice	wmawiają	 Ci,	 że	 dziewczynka	musi	 być	
czysta	 i	grzeczna,	 i	nie	wypada	jej	chodzić	po	drzewach.	Ubierają	Cię	w	sztywne	sukienki	 i	
twarde	 lakierowane	buty.	 Z	 czasem,	po	naciskach	rodziców	 i	 stałym	krytykowaniu	Twojej	
miłości	do	chodzenia	po	drzewach,	zastanawiasz	się,	czy	to,	co	robisz,	 jest	dobre.	Dlaczego	
tak	nie	podoba	się	 to	 innym?	Oczekiwania	 rodziców	dają	Ci	 „właściwy”	obraz	 tego,	 jak	ma	
się	 zachowywać	 dziewczynka,	 by	 spełnić	 ich	 oczekiwania,	 bo	 przecież	 chcesz,	 żeby	 byli	 z	
Ciebie	 zadowoleni.	 Zaczynasz	 zamieniać	 się	we	 „właściwą”	 dziewczynkę	 z	 ich	wyobrażeń.	
Oddajesz	 decyzyjność	 o	 sobie	 innym.	 Przestajesz	 sama	 kreować	 siebie,	 tylko	 dajesz	 się	
zamalowywać.	 Nieświadomie,	 z	 pragnienia	miłości,	 zmieniasz	 prawdziwe	 „ja”	w	 inne	 „ja”,	
złożone	 z	 oczekiwań	 społeczeństwa,	 cywilizacji,	 utartych	 programów.	 Takich	 programów	
jest	sporo	w	naszej	głowie.	Są	tam	od	tak	dawna,	że	nawet	nie	zdajesz	sobie	sprawy,	że	są	to	
programy.	 Śpisz	 nieświadomym	 snem	 i	 poruszasz	 się	 jak	 marionetka.	 Warto	 więc	 te	
programy	zauważyć,	by	się	od	nich	uwolnić	i	zacząć	żyć	według	własnych	zasad,	płynących	z	
serca.	 Poznać	 własne	 potrzeby	 i	 pragnienia,	 na	 nowo	 się	 na	 nie	 otworzyć	 i	 realizować	
wbrew	temu,	co	wypada,	a	co	nie.	Być	prawdziwą	kobietą,	taką	jak	chcesz	Ty,	a	nie	ktoś	inny.	
Nie	bój	się	własnej	kobiecości,	stuprocentowej,	odartej	ze	stereotypów	i	oczekiwań	innych.	
Bądź	Kobietą.	Doświadczaj	 swojej	 kobiecości	we	wszystkich	wymiarach	swojego	 istnienia.	
Bo	masz	do	tego	pełne	prawo.	Nie	słuchaj	innych,	posłuchaj	siebie	(…)	
	
	

 



 

Wilczyca	–	odkrywanie	swojej	dzikiej	natury	i	intuicji		

Wyobrażam	ją	sobie	zawsze,	jak	biegnie	po	puszczy.	Zwinnie	omija	najmniejsze	korzonki	
między	drzewami.	Z	lekkością	dobiega	do	wysokiej	grani	i	patrzy	w	przestrzeń	z	wysoka,	z	
wyższego	wymiaru	percepcji	 i	 świadomości.	 Czasem	widzę	 ją	 z	małymi	 szczeniętami,	 jest	
spokojna.	 Delikatnie	 dotyka	 nosem	 swojego	 potomstwa,	 cierpliwie	 towarzysząc	 w	 ich	
zabawach.		



To	 nie	 ja	 ją	 wybrałam,	 ale	 ona	 mnie,	 za	 co	 jestem	 jej	 wdzięczna.	 Dzięki	 tej	 przyjaźni	
odzyskałam	 w	 sobie	 wolność	 i	 mogłam	 ją	 pokazać,	 podzielić	 się	 nią	 z	 tymi,	 którzy	 tego	
potrzebowali.	 Wilk	 lub	 Wilczyca	 symbolizują,	 przede	 wszystkim,	 ducha	 wolności	 natury,	
poprzez	 swoją	 dzikość	 i	 intuicję.	 Wilczyca	 to	 stuprocentowy	 księżyc	 i	 kobiecość	 –	 dzika,	
pierwotna,	silna,	niezależna.	Kontakt	z	naturą,	która	jest	jej	domem,	daje	Wilczycy	wolność.	
Jest	 idealnym	 totemem	 dla	 kobiet,	 które	 od	 dziecka	 dały	 się	 ugrzecznić,	 wbić	 w	 ciasne	
pantofelki	i	zakręcić	loczki	do	zdjęcia.	Nie	zrobiły	tego	świadomie.	Teraz,	na	szczęście,	budzą	
się	przy	pomocy	Wilczycy	–	dotykając	ziemi,	idąc	głęboko	w	las,	czują	tam	swój	dom,	swoje	
pierwotne	„ja”.	Zdejmują	tipsy,	zmywają	makijaże	i	rozpuszczają	włosy.	Wyrzucają	buty,	by	
boso	 dotknąć	 natury.	Wpatrują	 się	 w	 księżyc	 i	 czasem	 zawyją	 z	 tęsknoty	 za	 wolnością	 –	
wolną	kobiecością,	pełną	magii,	mocy,	kreacji	i	miłości.	Z	tęsknoty	do	siebie.	To	jest	również	
totem	 kobiecej	 seksualności,	 pewności	 siebie,	 pełnej	 świadomości	 własnego	 Światła,	
zamiast	poddaństwa	i	uległości.	Wilczyca	uwodzi,	kiedy	ma	na	to	ochotę.	Może	być	figlarna,	
jak	bogini	Oshun,	ale	tylko	wtedy,	kiedy	sprawia	 jej	 to	przyjemność.	Seksualność	opiera	na	
swoich	 zasadach,	 a	 nie	 na	 oczekiwaniach	 samców.	 Tutaj	wykazuje	 się	 pewną	 nieufnością,	
ponieważ	partner	może	jej	się	kojarzyć	z	kontrolą	i	smyczą,	której	absolutnie	nie	cierpi.		
Jeśli	 czujesz,	 że	 zatraciłaś	 gdzieś	 swoje	 „ja”,	 a	 świat	 tłamsi	 Twoje	 zdanie,	 kiedy	 już	 nie	

wiesz,	jakie	są	Twoje	potrzeby	i	co	czujesz	w	danej	chwili	–	zawołaj,	zawyj	do	Wilczycy.	Ona	
otuli	 Cię	 swoim	ogonem,	 byś	mogła	wypłakać	 swoje	 żale	 i	 zasnąć	 z	 ulgą,	 zanurzona	w	 jej	
srebrzystej	sierści.	Z	nią	 już	nigdy	nie	będziesz	czuła	się	samotna.	Ona	pomoże	Ci	odnaleźć	
siebie,	 swoją	 intuicję,	 szósty	 zmysł,	 dziki	 węch	 i	 synchronizację	 z	 własną	 naturą.	 Kiedy	
wszyscy	mówią	Ci,	co	masz	robić,	zatkaj	uszy	i	poszukaj	odpowiedzi	w	sobie.	Otwórz	się	na	
zew	natury	–	Wilczycę	w	sobie.	Wilczyca	pomoże	Ci	odkryć	siebie.	Wystarczy,	że	zaprosisz	ją	
do	swojego	życia,	a	wtedy	będziesz	pewna,	co	czujesz,	co	jest	dla	Ciebie	dobre	(…)		
 



 

 

Zwierzęciem	 Mocy	 jesteś	 Ty	
sama.	Jako	Duch	Kobiety	w	Tobie	i	
we	 Wszechświecie.	 Masz	 w	 sobie	
Białego	 Ducha,	 który	 jest	
wszystkim,	 całą	 kreacją	 wokół.	
Tworzysz	 również	 smutek	 i	
cierpienie,	jeśli	tak	zdecydujesz.	To	
Ty	 tworzysz	 zarówno	 piekło,	 jak	 i	
raj	 dla	 siebie.	 Nie	 ma	 matrixa	 z	
zewnątrz	 –	 stresującej	 pracy,	 w	
której	 musisz	 tkwić,	 złośliwych	
ludzi,	z	którymi	musisz	przebywać,	
nieprzyjemnych	 zdarzeń,	 którym	
musisz	 stawić	 czoła.	 Ty	 go	 stwo-
rzyłaś,	 kolektywnie	 z	 całym	
ludzkim	 Rodem,	 by	 doświadczyć	
zapomnienia	 swojej	 wartości	 i	
przypomnieć	 sobie	 po	 tym	
wszystkim,	 kim	 naprawdę	 jesteś.	
Sama	 stworzyłaś	 wszelkie	
programy,	a	ludzie	i	energie	wokół,	

przynieśli	Ci	je	tylko	na	tacy,	by	potwierdzić,	że	istnieją.	Tworzyłaś	je	nieświadomie,	bo	nie	
zdawałaś	sobie	sprawy	z	mocy,	a	nawet	obecności	swojego	Ducha.	On	był	zaprogramowany	
na	działanie	wbrew	sobie	dla	doświadczenia	braku		
–	 braku	 samej	 siebie.	 Teraz	 jest	 ten	moment,	 w	 którym	możesz	 powiedzieć	 sobie	 samej:	
Dziękuję,	ale	ja	już	tego	nie	chcę	doświadczać.	Wprawdzie	sama	to	stworzyłam,	ale	już	wiem,	
że	 nie	 jest	 to	 dla	mnie	 dobre.	 Chcę	 wrócić	 do	 siebie,	 do	 centrum.	 Od	 teraz	 chcę	 tworzyć	
siebie	tak,	jak	tego	pragnę,	by	w	pełni	uświadomić	sobie	swój	potencjał	i	dobro.		
Jesteś	białą	kartką,	płótnem,	czarodziejską	kulą,	ludzkim	ciałem,	które	wypełniasz	swoją	

energią	 –	 od	 teraz	 świadomie.	 Aby	 zmienić	 wibracje	 na	 te,	 których	 tak	 naprawdę	
potrzebujesz,	 wystarczy,	 że	 uświadomisz	 sobie,	 co	 Cię	 uszczęśliwia	 i	 pozwolisz	 sobie	
doświadczyć	szczęścia,	płynącego	z	miłości	do	siebie	i	świata.	Wystarczy,	że	poczujesz	siebie	
jako	 kreatora	 siebie	 i	 całego	 świata,	 przyjmując	odpowiedzialność	 za	 swoje	myśli	 i	 słowa,	
które	tworzą	rzeczywistość.		

	



Wcześniej	 ktoś	 narzucił	 ci	
własne	 zdanie	 na	 temat	 całego	
stworzenia,	 a	 także	 na	 temat	
Ciebie.	 Teraz	 jest	 moment,	 chwila	
czystej	 świadomości,	 by	 całą	
przestrzeń	 wypełnić	 swoim	
słowem	 i	 myślą.	 Własną	 kreacją	 i	
działaniem.	 Ciało	 i	 materia,	 to	
również	Twoja	kreacja,	najbardziej	
ambitna,	 ponieważ	 w	 tej	 gęstości	
możesz	dotknąć	swojej	myśli	 i	dać	
życie	 wytworom	 własnej	
niezmierzonej	 wyobraźni	 –	 od	
potworów	 mieszkających	 pod	

łóżkiem,	 przez	 symfonie,	 po	 uczucia	 i	 kultowych	 bohaterów	 powieści.	 Skup	 się	 teraz	 na	
swoim	ciele	i	daj	Sobie	miłość	i	wdzięczność	za	to,	że	jesteś.	Jesteś	Duchem	w	ciele	–	Bogiem	
i	Jego	stworzeniem	w	jednym.		

	



Wszystko	jest	zbudowane	z	pięciu	żywiołów.	Każda	trawka,	każdy	żuczek,	każde	zwierzę,	
wodospad,	czy	człowiek.	Nasza	Dusza	tworzy	się	z	nich	w	Początku	i	wszystko	odbywa	się	
na	zasadzie	relacji	między	nimi.	Skłócenia	bądź	uspokojenia	–	jak	w	przyrodzie,	dysharmonii	
i	powrotu	do	symbiozy.	Za	pomocą	Ducha,	uświadamiając	sobie	działanie	żywiołów,	możesz	
tak	 nimi	 pokierować,	 by	 dały	 Ci	 to,	 czego	 potrzebujesz.	 Wystarczy	 połączyć	 się	 z	 nimi	
intuicją,	 miłością	 prosto	 z	 serca	 lub	 iść	 tam,	 dokąd	 wołają.	 Chcąc	 skontaktować	 się	 z	
określonym	 żywiołem,	 wystarczy	 przywołać	 do	 siebie,	 za	 pomocą	 swojej	 uważności,	
konkretne	energie	tego	żywiołu.		
Gdy	 potrzebujesz	 ognia	 –	 zawołaj	 Lisicę	 albo	 Lwa.	 Możesz	 posłużyć	 się	 też	 pirytem,	

bursztynem,	rumiankiem,	a	nawet	hiszpańskim	kolegą	o	ognistym	sercu	i	szybkich	palcach,	
biegających	po	strunach	gitary.	(…)		
	


