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Pochwały dla Wrót kobiecości

Mówimy o  absolutnym arcydziele! Jestem wręcz porażona głębią, 
humorem i  mądrością zmieniającą zasady gry zawartymi w  tej pu-
blikacji. Regena jest jednym z najgłębszych i najbardziej prowokacyj-
nych liderów myślowych w dzisiejszym świecie… i jeśli będzie trzeba, 
to przyprze każdą kobietę do muru wyłącznie po to, żeby pokonać jej 
opór przed otwarciem się na jej marzenia i przyjemność. Moja rada 
dla ciebie – jako lekarki, która spędziła życie, pomagając kobietom 
w uzdrawianiu ich ciał – skoro już miałaś odwagę przeczytać Wrota 
kobiecości, upewnij się, że nie tylko przeczytałaś tę książkę. Pozwól 
zapisanym w  niej słowom wniknąć do twojego ciała, zagłębić się 
w nim aż po szpik. Pozwól tej publikacji zmienić swoje życie w stopniu, 
w jakim odmieniła ona moje.

— dr Christiane Northrup
autorka bestsellera New York Timesa Sekrety wiecznie młodych kobiet

Regena Thomashauer przez lata poświęcała swoje życie kobietom, 
rozbudzając ich zmysłowość i  siłę życiową. Niniejsza książka jest 
przewodnikiem, prowokacją, inicjacją, naleganiem i  wezwaniem do 
ponownego połączenia się z  najbardziej witalną i  uświęconą mocą 
w całym wszechświecie. Mowa o mocy twojej cipki. Nadszedł jej czas! 
Przeczytaj tę książkę i wzleć w niebiosa!

— Eve Ensler
laureatka Tony Award, dramaturg, performerka i działaczka

Szanowne panie, każda z was jest winna lojalność własnej najwyższej 
mocy. Głęboko pozytywna i niemożliwa do odrzucenia praca Regeny 
Thomashauer napędza rewolucję przyjemności. Ta książka sama jest 
pełnym włączeniem się.

— Danielle LaPorte



Co jakiś czas świeży, przełomowy głos przeradza się w rewolucję do-
tyczącą tego, jak myślimy, działamy i czujemy. Regena Thomashauer 
jest tym głosem. Ta genialna książka jest lekturą obowiązkową dla 
każdej kobiety, która pragnie sięgnąć po należną jej moc i wieść celowe 
życie pełne przyjemności.

— Kris Carr,
autorka bestsellera New York Timesa Sexy soki

Praca Regeny stała się dla mnie prawdziwym objawieniem. Jej bada-
nia, doświadczenia i wskazówki są niezbędne dla każdej kobiety, któ-
ra pragnie wcielić w swoje życie należną jej pełną moc, siłę i szczęście.

Jest to książka, która może zmienić twoje życie i na pewno to zrobi.
— Marie Forleo

założycielka B-School i twórczyni MarieTV

Wrota kobiecości powinny przeczytać wszystkie kobiety. Słowa i mą-
drość Regeny dają nam pozwolenie na zaakceptowanie przyjemności 
i  obudzenie uśpionych części naszej istoty. Ta książka usuwa wstyd, 
budzi inspirację i prowadzi do ufania sobie. Jestem głęboko poruszona 
tą lekturą i mam pewność, że będzie ona służyć wielu kobietom na ca-
łym świecie.

Dziękuję ci, Regeno. Wszyscy cię potrzebujemy!
— Gabrielle Bernstein,

autorka bestsellera New York Timesa Możesz czynić cuda 
i Szczęście to Twój wybór



Dedykuję tę książkę kobietom, które nigdy o niej nie usłyszą, nigdy 

nawet sobie jej nie wyobrażą; kobietom, które obecnie mieszkają 

w najciemniejszych zakątkach świata (zarówno wewnętrznego, jak 

i zewnętrznego), które nie mogą nawet marzyć o luksusie 

zgłębiania zagadnień opisanych na stronach tej publikacji.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku efektu motyla, może 

kobiety te zaczną również w jakiś sposób odczuwać skutki naszej 

miłości i oddania wszystkiemu, co kobiece.

Może nasze promienne światło rozjaśni również je, choćby z daleka.
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PRZEDMOWA

Mówimy o  absolutnym arcydziele! Jestem wręcz porażona głębią, 
humorem i mądrością zmieniającą zasady gry zawartymi w tej pu-
blikacji. Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem odegranie roli skrzy-
dłowej pomagającej autorce szerzyć tę wiedzę na całej ziemi. Czuję, 
jak każda strona tej publikacji rezonuje trajektorią życiowej podró-
ży Regeny. Jej osobista podróż wręcz śpiewa z napisanych przez nią 
słów. Słowa te mają zdolność podniesienia na duchu całej planety 
i każdej żyjącej na niej istoty.

Regena jest jednym z najgłębszych i najbardziej prowokacyjnych 
liderów myślowych w  dzisiejszym świecie. Mam nadzieję, że ta 
książka przeniesie jej pracę do rąk każdej kobiety na tym świecie, 
dzięki czemu osoby te, podobnie jak ja, będą w stanie poznać zapisa-
ne tutaj informacje i praktyki służące transformacji ich egzystencji.

Moja własna inicjacja w tajemnice i magię Szkoły Sztuk Kobie-
cych1 miała miejsce, gdy byłam matką posiadającą już dwa stopnie 
naukowe. Do tego czasu musiałam zobaczyć, jak daję życie moim 
córkom, jak one dorastają i  jak rozwijają się ich relacje ze  sobą, 
z  przyjaciółmi i  mężczyznami. Prowadziłam również wiele zajęć 
w szkole. Jeszcze wcześniej byłam prelegentką wykładów poświęco-

1 Szkoła Sztuk Kobiecych – z angielskiego School of Womanly Arts (przyp. tłum.).
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nych pewnym aspektom kobiecej mądrości i temu, jak wyraża się ona 
poprzez ich ciała. Spędziłam trochę czasu wśród publiczności uczest-
niczącej w  niektórych ćwiczeniach, zaczęłam nawiązywać połączenie 
między doświadczeniem radości i  uniesienia oraz jego wpływem na 
zdrowie fizyczne. I tak dotarłam do momentu, w którym podczas wy-
kładu poprosiłam studentki o podejście do mikrofonu i powiedzenie, 
czy zauważyły jakąkolwiek poprawę zdrowia fizycznego od momentu 
rozpoczęcia realizacji programu wdrażanego w SSK. Byłam zdumiona, 
gdy do mikrofonu ustawiła się kolejka kobiet sięgająca samego końca 
sali wykładowej. Jeszcze większe zdumienie wywołał u  mnie fakt, że 
każda z  kobiet relacjonowała, jak jej udział w  zajęciach z  Kobiecych 
Sztuk pozwalał odnotować poprawę bądź całkowicie wyleczyć niemal 
wszystko, od nieprawidłowych rozmiarów ich sutków, przez bezpłod-
ność i torbiele jajników, po raka płuc i piersi. Wtedy już wiedziałam, że 
celowe dążenie do przyjemności wprowadza nie tylko poprawę jakości 
egzystencji tych kobiet, ale może nawet uratować ich życie.

Istnieje mnóstwo naukowych sposobów pozwalających wesprzeć 
związek przyjemności ze zdrowiem. Jednym z powodów korzystania 
z nich jest szansa na wytworzenie dużych ilości gazu o nazwie tlenek 
azotu, który jest produkowany przez okładzinę śródbłonka naczyń 
krwionośnych w  stanach radości, przyjemności i  ekstazy. Ów tle-
nek azotu jest nadrzędnym neuroprzekaźnikiem, który równoważy 
wszystkie inne związki tego typu, takie jak dopamina, serotonina 
i beta-endorfina – to te same neuroprzekaźniki, które tak wiele kobiet 
próbuje zrównoważyć lekami oddziałującymi na psychikę, takimi jak 
Prozac i Paxil, żeby wymienić tylko dwa z nich. Jestem przekonana, że 
bardzo niewiele kobiet musiałoby zażywać te leki, gdyby rozumiały 
i stosowały moc Erosa i przyjemności w życiu codziennym.

Jako dobra matka, lekarka i naukowiec obserwuję życiodajną moc 
przyjemności w życiu moich córek i innych znanych mi kobiet. Dopie-
ro jednak podczas wspomnianego przeze mnie wykładu zrozumiałam, 
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że nie możemy odzyskać mocy cipki z pomocą swojego intelektu. Jest 
to podróż naszego ciała. A jako kobieta, ja też musiałam zanurzyć się 
w SSK i to nie jako jakiś ekspert akademicki stojący na uboczu z no-
tesem w ręku. I  tak zrobiłam – zanurkowałam. Obrałam nowy kurs. 
I stałam się pełnoprawną Siostrzaną Boginią. Nauczyłam się chwalić, 
zarówno samą siebie, jak i inne kobiety. Poznałam znaczenie posiada-
nia innych boskich sióstr w swoim życiu. Mowa o kobietach, które nie 
chcą już dłużej podporządkowywać się stereotypom wpajanym nam od 
szkoły średniej i które nie chcą uczestniczyć w indoktrynacji patriarcha-
tu. Większość kobiet nie jest w stanie wyzwolić się od tych przekonań 
do momentu, w którym nie zostaną na nowo wyedukowane.

Wraz z córkami pracowałyśmy także nad analizą różnego rodzaju 
łańcuchów wytwarzanych pomiędzy matkami a córkami, które gene-
rują wiele bólu i mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Również moje córki musiały dostrzec we mnie zmysłową, pełną ży-
ciowej pasji kobietę, a nie tylko matkę, która najlepsze lata ma już za 
sobą i której przyszłość została ograniczona do opieki nad wnukami 
i  innymi członkami rodziny. Sama również wysłałam dziesiątki in-
nych kobiet do SSK, wiedząc, że kluczem do zdrowia kobiet – podob-
nie jak i zdrowia mężczyzn czy całej planety, skoro o tym mowa – jest 
odnowienie więzi ze znajdującym się w nas źródłem siły.

Ale to nadal nie wszystko. Doświadczyłam na sobie również 
niesamowitej zdolności Regeny pozwalającej jej wyczuć kobie-
ce pragnienia na długo przed tym, gdy ona sama stanie się ich 
świadoma. Innymi słowy Regena jest zaklinaczką kobiet. Potrafi 
sprowadzić kobietę na ziemię, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby skło-
nić ją do rezygnacji z opierania się własnym pragnieniom i przy-
jemności. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. To najlepsze 
widowisko, na jakie możesz zabrać swoją kobiecość. Regena jest 
nieustraszoną wojowniczką stającą na straży sióstr i przyjemności. 
Nie byłam odporna na jej urok.
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Wskutek mojej pracy w Szkole Sztuk Kobiecych całe moje życie 
uległo zmianie. Na sugestię Regeny zabrałam się za tango. Byłam 
zachwycona i przerażona, gdy poprosiła mnie o odtańczenie tanga 
jako wprowadzenia do Sesji Męskiego Mistrzostwa na oczach setek 
mężczyzn i kobiet. Tę samą radość i strach mogłaś odczuwać, gdy 
pierwszy raz zobaczyłaś tę książkę na półce bądź też po raz pierw-
szy zdecydowałaś się po nią sięgnąć. Regena rzuciła rękawicę. Kim 
bym była, gdybym jej nie podniosła? Tańczyłam więc nie raz, nie 
dwa, ale aż trzy razy. Każdego roku wchodziłam na wyższy poziom 
i doskonaliłam swój taniec. Każdego roku coraz bardziej nieustra-
szona w mojej chęci do zanurzenia się w swoim ciele i własnej przy-
jemności. I każdego roku przyciągałam do siebie bardziej zdolnego 
partnera. Aż wreszcie „dotarłam do celu”, gdy Paul, mój nauczyciel 
tańca, zgodził się ze mną zatańczyć. Ufałam mu całkowicie. Tuż 
przed wyjściem na scenę Paul powiedział – Mam cię. – Zatopiłam 
się w jego ramionach i tańczyłam całym swoim sercem. Od tamtej 
pory regularnie ze sobą tańczymy. Tańczyłam każdą częścią siebie. 
W tym moją cipką.

Działalność Regeny pogłębiła również moją własną pracę. Jej in-
spirację szczególnie wyraźnie widać w moim ostatnim bestsellerze 
New York Timesa zatytułowanym Sekrety wiecznie młodych kobiet2.

Ponieważ, jak mówi Regena, odzyskiwanie cipki nie polega na 
uprawianiu seksu z dużą ilością osób. Tu wcale nie chodzi o  seks. 
Chociaż seks może być elementem tego procesu. Odzyskiwanie 
cipki polega na odzyskiwaniu erotycznej siły, która jest Źródłem 
każdej kobiety. Chodzi o  sprowadzanie nieba na ziemię – w  naj-
bardziej uświęconej części twojego ciała i twojego życia. Często po-
wtarzam, że jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie tkwi twoja prawdziwa 
moc, przejdź do tych miejsc, których nauczono cię najbardziej się 
obawiać. Twój orgazm, miesiączka, poród, menopauza – wszystkie 

2 Publikacja dostępna w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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procesy, w które zaangażowana jest twoja cipka. To tam leży praw-
dziwa siła. W  świętej świątyni miednicy. Tuż przed kością zwaną 
sacrum – świętą kością. W miejscu, gdzie dusza wnika do ciała.

Mam dla wszystkich jedną informację – udzielam jej jako lekar-
ka, która spędziła całe życie, pomagając kobietom w  uzdrawianiu 
ciała – masz odwagę czytać Wrota kobiecości. Ale nie tylko ją prze-
czytaj. Niech prawda o niej zatopi się w twoim ciele, niech dotrze 
wprost do szpiku. Niech ta książka zmieni twoje życie w  sposób, 
w jaki zmieniła moje. Bądź żyjącą wiadomością dla innych. Możesz 
odzyskać swój blask, cud i życiodajną siłę przyjemności oraz erosa, 
ponieważ wciąż leżą one w twoim ciele. A zatem pamiętaj, kim na-
prawdę jesteś. Boginią.

dr Christiane Northrup,
Marzec 2016
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WSTĘP

Cipka.
Jest to prawdopodobnie najbardziej pejoratywne słowo w na-

szym języku. To ostateczny lubieżny klaps wymierzony kobiecej 
godności, stosowany, gdy zamiarem jest zranienie, upokorzenie 
i  złamanie jej człowieczeństwa. Cipka jest najniższą z  niskich 
obelg również dla mężczyzn. Nie ma szybszego sposobu na 
przywalenie mężczyźnie w jaja niż nazwanie go cipką. Nie ma 
prostszego sposobu na ostrzeżenie go, że jego reputacja znalazła 
się w poważnych tarapatach.

Nikt nie nazywa mnie „cipką”, kiedy chce mi zakomunikować, jak 
promiennie i pięknie wyglądam danego dnia. Nikt nie używa tego 
słowa, żeby powiedzieć mi, jak fachowo i  dokładnie udało mi się 
wykonać zadanie godnie mitycznego Herkulesa. A jednak cipka jest 
tym wszystkim i czymś znacznie większym.

Jestem kobietą wyrażającą się najchętniej za pomocą słowa pisanego. 
Jest to dar odziedziczony po moim tacie, który w kilku wersach zapi-
sanych na kartce papieru potrafił wyrazić wszystko, czego nie potrafił 
przekazać wskutek mniejszych zdolności społecznych w zwykłej roz-
mowie. Podczas dorastania w każdy piątkowy wieczór czytałam na głos 
Biblię. Zostałam wychowana w wielkim szacunku i czci dla siły naszego 
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języka. O jego mocy świadczy chociażby fakt, że dobrze dobrane słowo 
może rozniecić ogień nowego ruchu społecznego bądź filozoficznego. 
Dobrze dobrane słowo jest w stanie zmienić bieg historii.

Moją ulubioną książką jest słownik, który otrzymałam w gimna-
zjum. Cenioną przeze mnie rozrywką było poszukiwanie etymolo-
gii moich ulubionych słów, a każde przerzucenie strony stanowiło 
rozpakowywanie całych światów historii. Mój problem z tym zwią-
zany? We wszystkich milionach słów, jakie znalazłam na kartach 
swojej ukochanej książki, nie mogłam znaleźć jednego słowa, które 
opisywałoby mnie. Żadne słowo nie wskazywało na moją ogromną 
zdolność do odczuwania, mój nieuchwytny i ciągle zmieniający się 
cykliczny charakter, moją surową kobiecość, moją delikatność, moją 
nieśmiałość, moje mocne strony, moją tęsknotę za tym, by być zna-
ną, dostrzeganą, kochaną i docenianą. Żadne słowo. Choćby jedno.

Możemy dowiedzieć się najwięcej o  kulturze, analizując braki 
w tym, co ona obejmuje.

Jednym z największych elementów podświadomego warunkowa-
nia w naszej zachodniej kulturze jest to, że nie uczy się naszych dzie-
ci nazw dla źródła naszej kobiecej mocy. Zapytałam swoje uczennice 
w Szkole Sztuk Kobiecych, jak uczono je nazywać kobiece genitalia 
w dzieciństwie. Otrzymałam masę potocznych sformułowań, takich 
jak: pusia, cipcia, dziurka, myszka, siusiawka czy pipka... Lista była 
bardzo długa. Te, których uczono nieco bardziej prosto, nazywały 
damskie genitalia „waginą”, czyli medycznym określeniem, które jest 
w tym wypadku fizjologicznie nieprawidłowe.

Najgorsze jest jednak to, że większość kobiet została nauczona 
nie nazywać w jakikolwiek sposób swoich genitaliów.

Kiedy nie mamy powszechnego określenia do opisania czegoś, 
co jest w  nas najbardziej kobiece, nie mamy również sposobu na 
zlokalizowanie w sobie własnej siły jako kobiet. Jak zwykł mawiać 
mój tata w piątkowe wieczory: „Na początku było Słowo”. Kiedy nie 
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ma słowa, brakuje również początku. Jak określałabyś globalną sieć 
komputerową zawierającą informacje i  zapewniającą możliwości 
komunikacyjne za pośrednictwem standaryzowanych protokołów 
technologicznych, gdybyś nie znała słowa Internet? Na chwilę obec-
ną nasza kultura nie zapewniła nam jeszcze słowa umożliwiającego 
określanie miejsca, w którym jest źródło naszej siły, a tak naprawdę 
i źródło wszelkiego życia.

Jest to bardzo kobieca siła, której brakuje nam w większości sły-
szanych przez nas opowieści o  osobistych sukcesach. To do niej 
nawiązuje Sheryl Sandberg, jedna z  najbardziej produktywnych 
kobiet w Ameryce, ujawniając na profilu New Yorkera, że przez całe 
życie czuła się oszustką. To właśnie o niej wspomniała projektantka 
mody Diane von Furstenberg w programie CBS This Morning, mó-
wiąc, że co rano wstaje z poczuciem bycia przegraną. To właśnie z jej 
powodu Gayle King, która przeprowadzała pamiętny wywiad z von 
Furstenberg, odparła, że co rano czuje się grubo.

To braki w  tej sile Shonda Rhimes obserwuje w  swojej książce 
Year of Yes. To właśnie te niedobory autorka uznała odpowiedzial-
nymi za to, iż ona, jak i wiele innych kobiet, nie jest w stanie zaak-
ceptować komplementów oraz ucieka od akceptacji i docenienia.

To z powodu nieświadomości owej siły wiele absolwentek uczel-
ni wyższych zostaje asystentkami, podczas gdy ich koledzy z zajęć 
otrzymują własne katedry. (Tutaj pozwolę sobie przytoczyć cytat 
zapisany przez Lindę Babcock, profesor ekonomii na Carnegie 
Mellon University i współautorkę książki Women Don’t Ask. Pew-
nego razu jej dziekan wyjaśnił jej różnicę pomiędzy studentami 
a  studentkami – Więcej mężczyzn pyta. Kobiety po prostu nie 
zadają pytań). To mężczyźni statystycznie cztery razy częściej niż 
kobiety poodejmują próby negocjowania ofert sprzedaży. Co wię-
cej, gdy kobiety już decydują się podjąć próby negocjowania oferty, 
osiągają wyniki o trzydzieści procent gorsze niż mężczyźni.
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Od dawna zadawałam sobie pytanie, dlaczego kobiety mają tę 
ograniczoną możliwość dostępu do ich mocy i głosu. Pytałam sie-
bie, dlaczego to kobietom wydaje się, że nie są w stanie uzyskać cze-
goś więcej bądź rozwiązać konkretnych problemów. Kiedy patrzę na 
kobiety na całym świecie, mam wrażenie, że ich wewnętrzne światło 
zostało w  jakiś sposób wyłączone. Żarówka wciąż w  nich jest, ale 
z  całą pewnością nie emituje światła. To one, jako włączniki tego 
światła, są wyłączone. I  nie ma w  tym nic dziwnego. Od zawsze 
uczono nas bowiem wyłączać się i odwracać od swojego światła.

Odwracamy się od bezdomnego żebrzącego o wsparcie. Odwra-
camy się od swojego wpływu na zmiany klimatyczne wynikające 
z tego, co codziennie robimy i czego nie robimy, a powinniśmy. Od-
wracamy się od swoich emocji i je w sobie wygaszamy.

Nikt nie musi nas uczyć wyłączania się. Nasz model kulturowy 
wraz z  towarzyszącymi mu działaniami jest głośniejszy niż jakie-
kolwiek słowa. Tak wiele z nas nauczono odwracać się plecami do 
silnych emocji – zaczęłyśmy postrzegać je jako coś żenującego lub 
wręcz śmiesznego. Tak wiele z nas uczono, aby utrzymywać w ta-
jemnicy wszystkich i  wszystko, co mogłoby jawić się jako ekstra-
waganckie lub wręcz skandaliczne. Po prostu to wyłączamy. Mamy 
wyłączać naszą siłę życiową, wyłączać nasze uczucia, wyłączać naszą 
zmysłowość, a w konsekwencji mamy wyłączać naszą moc.

Gdy żyjemy w świecie, który nie może nawet zrozumieć własnej 
wrodzonej zajadłości wobec kobiet – a tym samym nie może pójść 
krok do przodu, aby uczcić lub wspierać kobiety i dziewczęta, które 
zostały przezeń zniszczone – do czego możemy się uciec? W jaki spo-
sób możemy oprzeć się niewidzialnemu atakowi, który nie chce być 
widoczny? Jak pogodynka – pozwalająca zatriumfować siłom natury 
– może dokonać globalnego odrzucenia własnych doświadczeń?
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Jak może ona znaleźć drogę naprawy, wzmocnienia i przerobie-
nia samej siebie w  świecie, który nie uznaje, że cokolwiek w  niej 
wymaga interwencji?

Jak ma się włączyć, kiedy systematycznie odmawiano jej wszyst-
kiego, bagatelizowano jej potrzeby bądź ją podporządkowywano?

Gdzie w tej fabule jest szansa na to, żeby ofiara stała się bohaterką?
W jaki sposób my, jako kobiety, poświęcamy naszą świętość po 

tym, jak byłyśmy kalane, wyłączane i ignorowane przez całe życie?
Rozwiązanie epidemii bezsilności wśród kobiet, której nie jest 

w stanie pokonać ani oszałamiający sukces, ani wyższe wykształce-
nie, jest proste: podłączenie kobiety do jej cipki. Podobnie jak cip-
ka jest źródłem wszelkiego ludzkiego życia, jest ona także źródłem 
podłączenia do własnej siły życiowej dla każdej kobiety, jej głosu, jej 
poczucia wewnętrznej siły. Kiedy kobieta włącza swoją cipkę, jest 
ona w rzeczywistości włączeniem siły życiowej i podłączeniem do 
jej wrodzonej boskości.

Dzieło mojego życia opiera się na tworzeniu tej samej ścieżki dla 
wszystkich kobiet: brakującego szlaku prowadzącego od bycia ofiarą 
do naszego własnego wrodzonego blasku. Szlaku, który nie zależy od 
kogokolwiek czy czegokolwiek, ale na powrót przekazuje prawdziwą 
moc w kobiece ręce. Kiedy kobieta projektuje swoje przeznaczenie, 
a następnie nim żyje, w naturalny sposób spycha na dalszy plan wszyst-
ko w tym świecie, co z jakiegoś powodu jest złe. Ale pierwszym kro-
kiem, który jest najważniejszy, jest uzyskanie prawa do korzystania ze 
swojej cipki. A nawet więcej niż uzyskanie prawa. Każda kobieta musi 
włączyć tę część siebie, której dotychczas najbardziej ubliżano i którą 
oczerniano. Część, której zapewne absolutnie jeszcze nie poznała.

Jako kobieta stojąca za Szkołą Sztuk Kobiecych, wartą wiele mi-
lionów dolarów instytucją edukacyjną dla kobiet z siedzibą w No-
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wym Jorku, oparłam swoje zadanie i  główny cel na tym, abyśmy 
odzyskały naszą moc potrzebną do odzyskania cipki, zaczynając od 
samego definiującego ją słowa. Robię to podczas kursów, co owo-
cuje rozwojem osobistym i  transformacją setek kobiet. Zabieram 
kobiety w podróż, która obejmuje dokonanie rozliczenia z przeszło-
ścią, zmysłowe przebudzenie, psychologiczną, duchową i  fizyczną 
rekonfigurację oraz odtworzenie zerwanych więzi. Zanurzam swoje 
studentki w  Kobiecych Narzędziach i  Sztukach, zapraszając je do 
trwałej wspólnoty tysięcy sióstr mogących się wzajemnie od siebie 
uczyć i  na sobie polegać, stymulując ich rozwój i  przemianę całej 
reszty ich życia. Szkoła Sztuk Kobiecych (którą będę skrótowo na-
zywała w książce SSK) jest tworzona przez kobiety, przy udziale ko-
biet i istnieje dla kobiet. Jej nie takim znowu sekretnym zadaniem 
jest inicjowanie każdego ucznia w  pełnej władzy niezbywalnego, 
niezmordowanego i  niezniszczalnego kobiecego ducha w  obliczu 
wiecznie trwających życiowych wyzwań. Kobieta, która zostaje ab-
solwentką naszego programu, bierze z niego poczucie podłączenia 
do jej mocy, nieodwołalnej głębokości zaufania na poziomie dla niej 
wcześniej niewyobrażalnym i sprawiedliwego rozumienia własnych 
wartości w tym czasie i miejscu na ziemi.

Wyobraź sobie następujący obraz: sala wypełniona trzaskiem 
połączonej pulsującej energii setek kobiet stojących razem w  sio-
strzanej relacji. Niektóre z  nich są siostrami od niedawna, a  inne 
uczestniczą w  całym procesie od lat. Wszystkie łączy identycznie 
silna więź. Każdy przycisk kobiecej emocjonalnej, fizycznej i  du-
chowej klawiatury został podłączony do zasilania. Jesteśmy w stanie 
razem szaleć i płakać wspólnie nad naszymi starożytnymi kośćmi. 
Możemy wspólnie wstać i  tańczyć, wyrażając tym samym sponta-
nicznie wdzięczność za przywilej bycia tu razem. Dzięki obecności 
pozostałych sióstr każda kobieta czuje się zarazem bardziej sobą.
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I to właśnie stanie się twoim udziałem, jeśli zdecydujesz się prze-
czytać tę książkę. W stopniu większym, niż byłbyś sobie to nawet 
w  stanie wyobrazić, będziesz w  stanie połączyć się ze swoją naj-
głębszą intuicją, twoją uświęconą kobiecą energią i  głosem, który 
powinien zostać wysłuchany. Zamierzam polecić ci również kilka 
ćwiczeń, które wykorzystujemy na kursie mistrzowskim SSK, dzięki 
czemu będziesz w stanie nie tylko przeczytać o tym, co jest możliwe, 
ale i doświadczysz w sobie niesamowitych zmian. Wystarczy, że bę-
dziesz wykonywać je wraz ze mną.

ZASTRZEŻENIE

W niniejszej książce mam zamiar używać określeń takich jak męż-

czyzna i kobieta w celu omówienia męskich i żeńskich sił istnieją-

cych na świecie.

Znam i kocham wszystkich swoich czytelników – gejów, hetero-

seksualistów, biseksualistów, transseksualistów i wszystkich pozo-

stałych – a ta książka jest poświęcona kobietom wszelkiej orientacji 

seksualnej. Męskie i żeńskie energie działają we wszystkich istotach, 

relacjach, jak i całym świecie jako takim. Większość z nas nauczyła 

się bardzo wiele o  męskich energiach i  bardzo, bardzo niewiele 

o energiach kobiecych. W efekcie, niezależnie czy traktujemy owe 

moce indywidualnie czy zbiorowo, wytworzyła się pomiędzy nimi 

znacząca nierównowaga. Ta książka ma za zadanie na nowo prze-

kalibrować twoją wewnętrzną skalę.

Wszyscy mamy w sobie obydwa rodzaje energii, niezależnie od 

naszej płci czy preferencji seksualnych. Kobieca siła jest przede 
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wszystkim odpowiedzialna za pragnienia. Męska z kolei odpowia-

da za ich realizację. Męska siła jest skałą, a żeńska falą uderzającą 

w  tę skałę. W  związkach jednopłciowych role te są wielokrotnie 

zamieniane pomiędzy osobami, to samo jednak niejednokrotnie 

można zauważyć w związkach heteroseksualnych. Czasami hetero-

seksualna kobieta cieszy się swoją męskością, a mężczyzna raduje 

znajdującym się w nim pierwiastkiem kobiecym.

Dołożę wszelkich starań, aby podczas pisania uszanować wszel-

kie możliwe konfiguracje. I dla jasności, użyję mężczyzn i kobiet jako 

punktów odniesienia. Moim celem jest umożliwienie ci dostrzeżenia 

różnic między męskimi i  żeńskimi energiami, niezależnie od tego 

w jakich ciałach się one przejawiają. W ten sposób każdy z nas może 

zacząć naprawdę cieszyć się polaryzacją pomiędzy – oraz w związku 

z – tymi dwiema siłami funkcjonującymi w naszym świecie. 

Ta książka stanowi moją propozycję. Zawiera wszystko, czego 
się nauczyłam, wszystko, czym pragnęłam podzielić się z  szerszą 
publicznością, a co mogłoby pasować do ogromnych sal balowych 
i teatrów, gdzie spotykam co roku swoich uczniów. Będziesz musia-
ła przejść przez drogę, którą każda kobieta przemierza w programie 
mistrzowskim SSK. Wędrówka ta odzwierciedla podróż, którą każ-
da kobieta musi przejść w swoim życiu.

Jaki jest najważniejszy element tego programu? Zgadłaś: odzy-
skanie samego źródła kobiecej mocy.

Zaczniemy od pojednania, którego konieczność jest na swój spo-
sób tragiczna. Muszę na nowo zapoznawać każdą swoją studentkę 
z  tą jej częścią, która jest kluczem do wszystkiego, a  której żadna 
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z nich nigdy nie szukała, a co gorsza, spychała ją ze wstydem w cień. 
Częścią, która celowo i świadomie została zepchnięta do podziemia. 
Częścią pozbawioną imienia. Częścią, której nie wolno omawiać. 
Część ta jest zostawiana samej sobie bądź, co gorsza, więdnie i umie-
ra. Jak więc mogłabym rozpocząć proces odzyskiwania i pojedna-
nia, jeśli nie w  ten sam sposób, w  jaki zapoczątkował się cały ten 
świat – od słowa?

Na początku było Słowo.
Tym słowem, moje drogie, jest cipka.
A poprzez tę książkę chciałabym przywrócić owemu słowu wła-

ściwe miejsce – by stało się znowu najwyższym możliwym komple-
mentem i stanowiło wyraz modlitwy uświęcającej życie.



Regena Thomashauer (znana również jako „Mama Gena”) sama 
w sobie stanowi rewolucję: jest ikoną, nauczycielką, autorką, mat-
ką oraz założycielką i dyrektorką Szkoły Sztuk Kobiecych. Wierzy, 
że kobiety są największym niewykorzystanym zasobem natural-
nym na planecie. Uczy je ponownego podłączania się do ich wro-
dzonej kobiecej mocy w celu stworzenia życia, które pokochają.

Nie jest tajemnicą, że kobiety są dziś niedoceniane w domu, pracy 
jak również w związkach. Zbyt wiele z nas jest w stanie wojny z wła-
snym ciałem i pozostaje odłączona od rzeczywistości. A wszystko 
przez cipkę. Jest ona uświęconą częścią ciała, której zabroniono 
nam czcić, a która stanowi ogromne źródło kobiecej mocy. 

Dzięki tej książce:
• poznasz kluczowe praktyki służące odkrywaniu własnych 

potrzeb i marzeń,
• zakończysz wieczną wojnę ze swoim ciałem i dostrzeżesz 

jego piękno, świętość i siłę,
• nauczysz się kontrolować i organizować swoje obowiązki, 

określisz czas dla rodziny i znajomych,
• dowiesz się jak odzyskać zmysłowość i dlaczego jest ona tak 

ważna dla rozwoju duchowego, intelektualnego i emocjonalnego,
• posiądziesz sztukę flirtowania, która sprawi, że przyciągniesz 

partnera o jakim marzyłaś,
• poradzisz sobie w każdej kryzysowej sytuacji.

Rewolucja Twojej kobiecości.
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