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ŚWIĘTY GNIEW 

Gniew. Kobiecy Gniew. Tabu. 
Ze wszystkich silnych emocji gniew ma swoje szczególne miejsce na 
liście uczuć zakazanych. 
Dziewczynkom, kobietom nie wolno się złościć. 
Złość piękności szkodzi. 
Poskromienie złośnicy. 
Wściekła kobieta to taka, której nikt dawno porządnie nie przeleciał. 
Brzmi znajomo? 
Kobieta pożądana na żonę i partnerkę jest miła, łagodna, słodka, piękna, 
subtelna, tajemnicza i uwodzicielska ale nigdy wściekła. 
 
Zatem uczymy się ukrywać złość, wściekłość, gniew, bo to nie jest sexy: 
 



Ale tłumiona złość nie znika. Bulgocze gdzieś w środku, buzuje pod 
przykrywką i działa na wiele sposobów: 
 
 - Wyraża się przez gderanie, marudzenie, obrażanie się 
 
-  Zmienia się w smutek i w łzy bezsilności, którymi reagujemy na 
niesprawiedliwość i krzywdę 
 
-  Odwraca się przeciwko nam wywołuje autodestrukcyjne działania: 
objadanie się, głodzenie, kompulsywne zachowania, depresję  
 
W seksie brak możliwości uwolnienia tej silnej emocji powoduje brak 
orgazmu a na pewno ograniczenie naszego orgazmicznego potencjału. 
Bo orgazm to eksplozja emocji. 
Jeśli nie mamy kontaktu z gniewem to nieświadomie będziemy się bronić 
przed jego uwolnieniem podczas orgazmu poprzez powstrzymywanie się 
przed orgazmem - utratą kontroli. 
Kontrolowanie gniewu to kontrolowanie orgazmu. 

chcesz tego? Nie hamuj gniewu!



Na kursie Sex & Love School uczysz się, jak odkryć niezaspokojone 
potrzeby, które kryją się w Twoim gniewie. 
 
W Świątyni Miłości poznasz moc Świętego Gniewu, który ma moc 
zmieniania rzeczywistości. 
 
Na świecie dzieje się tyle zła, codziennie na naszych oczach rozgrywa 
się niewyobrażalne cierpienie milionów istot. 
 
W Świątyni Miłości bacznie przyglądamy się szczególnie cierpieniu i 
nadużyciom w obszarze seksualności i miłosnych relacji. 
W naszych indywidualnych miłosnych życiorysach ale też w świecie, 
który nas otacza i który współtworzymy. 
 
I to właśnie gniew może obdarzyć nas energią do tego, aby powiedzieć 
STOP i odważnie działać na rzecz zmiany. 



Od gniewu, którego ostrze tnie na oślep do Świętego Gniewu, który jest 
czystą miłością w działaniu daleka droga. 
 
Pierwsze w niej kroki zrobimy w Świątyni Miłości.  

„Problem gniewu jest jednym z najgłębszych duchowych wyzwań. 
Z jednej strony (…) gniew może zaślepić osąd i doprowadzić do 

szaleństwa, nienawiści oraz zaciekłego i brutalnego 
przekonania o własnej wyższości (…) 

Z drugiej strony gniew, poddany alchemii 
głębokiego, duchowego wglądu, zawarty w duchowej praktyce, 

 może dostarczyć paliwa do działania 
z energią przypominającą laser surowego współczucia i mądrości. 

 
Jeśli nie oburza nas to, co się wydarza na całym świecie, 
pozostajemy w miejscu, w którym znajduje się wiele osób 

- paraliżu, apatii i zaprzeczeniu. 
Jednak jeśli nasze oburzenie nad nami zapanuje, 

możemy stać się irracjonalni, agresywni i niszczycielscy, 
wewnętrznie niszczeni wściekłością na naszych wrogów 

 i nienawiścią do nich, co nie tylko nas odczłowieczy, 
ale także zrujnuje naszą skuteczność. 

 
Jeśli jednak będziemy pracowali z tą złością i oburzeniem, 

bez tłumienia, oceny czy zaprzeczenia, 
w próbie ogniowej duchowej praktyki 

może ona zostać przetransformowana 
 w pokłady czystej pasji, współczucia i mądrości, 

które obdarzą nas siłą i wytrzymałością” 

Andrew Harvey, Nadzieja Święty Aktywizm, Wydawnictwo CoJaNaTo, 2013 
 
W medytacji świątynnej „Komnata Gniewu” użyłam wizualizacji alchemii 
gniewu, którą opisuje Andrew Harvey w powyższej książce.  



KOBIETA I GNIEW

W naszej kulturze, która jest dziedzictwem kilku tysięcy lat 
patriarchatu nie ma dobrych modeli dla słusznego kobiecego gniewu. 
Ale na szczęście możemy się odwołać do innych kultur i do świata 
natury: 

Wulkan, Matka Ziemia i symboliczny wyraz jej gniewu. Święty, czysty 
gniew ma moc wybuchu wulkanu - niszczy gorącą lawą wszystko wokół 
i pozostawia ziemię, która lata później przemieni się w żyzną, 
powulkaniczną glebę. 



Hinduska Kali, groźna forma Bogini z mocą destrukcji zła. Nosi 
naszyjnik z czaszek i depcze po głowach wrogów



Buddyjska Czerwona Tara, ma łuk w dłoni i tańcem miażdży wrogów 
swoimi stopami.



1. Jak wyglądała Twoja Świątynia Miłości w dniu odwiedzin w Komnacie 
Gniewu? 
 
2.  Czym przeniosłaś ogień do Komnaty Gniewu? 
 
3. Co znalazłaś w Komnacie Gniewu? Jak wyglądało to miejsce, kiedy do 
niego weszłaś? Czy zmieniało się w trakcie? 
 
4. Jak wyglądało palenisko?  Z czego je rozpaliłaś? 
 
5. Jak zapłonął ogień Twojego gniewu? Jakie miał dla Ciebie informacje? 
 
6. Jaka sytuacja pojawiła Ci się po wezwaniu do połączenia się z 
wydarzeniem, kiedy poczułaś gniew? Opisz proces kontaktowania się z 
gniewem.  
 
7. Wypisz wszystkie negatywne myśli, projekcje i zanieczyszczenia, które 
pojawiły się w Twoich myślach, ciele i emocjach kiedy kontaktowałaś się z 
gniewem. 
 
8. Jak przebiegał proces wysyłania zanieczyszczonego gniewu do Boskiej 
formy i odbierania złotego światła? 
 
9. Jaki krok do zrobienia pojawił Ci się, który może Cię doprowadzić do 
uzdrowienia tej sytacji?  
 
10. Coś jeszcze? 
 
 
 
 
 
 
 

PYTANIA DO MEDYTACJI



 
 

Pozdrawiam, 
 

Twoja  
 
 
 


