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MANIFEST ŽENY SNOV

Žena snov má samú seba na prvom mieste.

Žena snov sa má rada a verí si. Je sebavedomá, vyrovnaná a váži si
samú seba. Nesnaží sa naplniť očakávania ostatných a neporovnáva sa
s druhými. Je spokojná sama so sebou, ale zároveň neustále pracuje
na tom, aby bola najlepšou možnou verziou seba samej.
Žena snov nie je obeťou okolností, nevyhovára sa a nesťažuje sa. Preberá zodpovednosť za to, kde v živote je a aké má výsledky s chlapmi.
Má svoj osud, situáciu a život pevne vo svojich rukách.
Žena snov je šťastná zadaná aj nezadaná a miluje svoj život. Vie presne, čo v živote chce, čo nechce, má svoje ciele a nečaká na záchrancu,
ktorý by ju urobil šťastnou. Žije a vytvára si život, ktorý ju napĺňa a dodáva šťavu a radosť každej jednej bunke jej tela - s chlapom či mimo neho.
Žena snov má v sebe iskru, sexepíl a je príťažlivá už na pohľad. Vie
upútať pozornosť chlapa už od prvého momentu, ako ju uvidí, no nespolieha sa iba na svoju vonkajšiu krásu, ale jej tajomstvo spočíva najmä v jej neodolateľnej osobnosti.
Žena snov je zlým dievčaťom, dámou aj gazdinou v jednom a zároveň
všetkým, čo bude chlap kedy potrebovať.
Žena snov je hviezda, nie planéta. Pozná svoju hodnotu a priťahuje
do svojho života presne ten typ chlapov, o ktorých má ONA záujem
a ktorých si zaslúži. Z chlapov dostáva to najlepšie a je pre nich múzou.
Žena snov je silná, cieľavedomá, nezávislá, samostatná, no stále zostáva ženou a dáva chlapovi priestor byť pri nej chlapom.
Žena snov vie presne, čo od chlapa chce, má jasné hranice, pevné zásady, vysoké štandardy, netoleruje lacné správanie a nikdy sa neuspokojí s niečím pod svoju úroveň. Nedáva žiadnu šancu chlapom, ktorí
za to nestoja, nemyslia to s ňou vážne či hrajú s ňou hry.
Žena snov je neustále pre chlapa výzvou, nie je príliš dostupnou, neodovzdáva sa chlapom rýchlo a ľahko, a dáva im len to, čo si zaslúžia.

Teraz si Ženou snov.

APLIKOVANÍM INFORMÁCIÍ A RÁD
Z TEJTO KNIHY DOSIAHNEŠ ZLEPŠENIE
V DESIATICH SMEROCH:
1. Dokážeš ukončiť neperspektívny vzťah a vykašľať sa konečne na
chlapa, s ktorým to nemá viac zmysel, aby si dala priestor niečomu novému a lepšiemu.
2. Získaš potrebné sebavedomie k tomu, aby si ťa chlapi vážili, mala
si sa rada a verila si, že aj ty dokážeš mať v živote po svojom boku
úžasného partnera, s ktorým prežiješ dlhý a šťastný život.
3. Staneš sa spokojnejšou a šťastnejšou a vytvoríš si život, ktorý ťa
napĺňa a dodáva šťavu a radosť každej jednej bunke tvojho tela aj mimo chlapa.
4. Budeš vedieť zaujať chlapa už na pohľad a upútaš jeho pozornosť
od prvého momentu, ako ťa uvidí.
5. Dozvieš sa, akú ženu vlastne chlapi chcú a aká by si mala byť na
začiatku zoznámenia, počas randenia či vo vzťahu, aby mal chlap
pri tebe všetko, čo potrebuje, a na inú ani nepomyslel.
6. Vybuduješ svoju hodnotu a vytvoríš svoju neodolateľnú „ponuku“, vďaka čomu budeš skvelou partnerkou aj pre tých vysokohodnotných chlapov, o ktorých máš ty záujem.
7. Aj keď si silná žena, naučíš sa, ako dať chlapovi priestor ľúbiť ťa
a byť pri tebe chlapom, vďaka čomu už nebudú chlapi utekať za
inými (a nie je to tým, že sa ťa boja!).
8. Nastavíš si hranice, pevné zásady a vysoký štandard, vďaka čomu
ťa budú chlapi rešpektovať a nedáš zbytočne šancu chlapovi, ktorý za to nestojí, nemyslí to s tebou vážne, či iba hrá s tebou hry.
9. Budeš pre chlapa neustále výzvou, bude ťa dobýjať a bude o teba
bojovať, prestaneš byť príliš dostupnou a už nikdy nedáš chlapovi to, čo si sám nezaslúži.

10. A vďaka tomuto všetkému už viac nebudeš do svojho života priťahovať zúfalcov, chudákov, klamárov či psychopatov, ktorí iba
márnia tvoj drahocenný čas, ale staneš sa vysokohodnotnou ženou a pritiahneš si presne ten typ chlapa, o ktorého máš TY záujem a ktorého si zaslúžiš.
Všetky tieto (a ďalšie) zlepšenia dosiahli už stovky žien, ktoré navštevovali môj blog zenasnov.sk, sledovali videá na mojom YouTube
či Instagrame, prečítali si obsah tejto knihy a aplikovali informácie
do praxe.
Si pripravená? Teraz je rad na tebe. Zisti, v čom je to tajomstvo…

VENOVANIE
Túto knihu by som chcel venovať všetkým ženám, ktoré som stretol na
mojej ceste a vďaka ktorým mohla táto kniha vôbec vzniknúť.
Chcem sa poďakovať ženám, ktoré mi prejavili svoju dôveru tým,
že sa počas tvorby knihy pridali do zákulisnej skupiny Kniha Žena
snov. Pýtali sa ma otázky, ktoré ich ohľadom chlapov zaujímali, hlasovali v anketách, zúčastňovali sa mojich živých vysielaní a dávali mi
spätnú väzbu na myšlienky a koncepty, ktoré som im prvýkrát predstavil. Ovplyvnili tak nakoniec smerovanie knihy a jej finálnu verziu,
ktorú dnes môžeš držať v rukách.
Špeciálne sa chcem poďakovať Kristíne Szabariovej, Megi Vozárikovej, Evke Vargovej, Andrei Valkovej, Nikolete Stasinkovej, Ivone Valuškovej, Michaele Tarbajovej, Soni Bocákovej Angelovičovej a Patrícii
Ferienčíkovej, ktoré čítali túto knihu ako prvé ešte predtým, než ju čítal ktokoľvek iný. Dali mi neoceniteľnú spätnú väzbu z ich ženského
pohľadu, vďaka čomu má teraz kniha hlavu a pätu. A spomedzi nich
by som rád vyzdvihol najmä Megi, bez ktorej návrhov by táto kniha
nemala ten správny šmrnc. Taktiež by som rád poďakoval aj Simone
Babicovej, ktorá o mne šírila len tie najlepšie zvesti vo svojich instagramových príbehoch ešte pred všetkými ostatnými.
Keďže nie som prvý ani jediný, kto prišiel na koncepty, o ktoré sa
v knihe s tebou podelím, poďakovanie patrí aj autorom Bruce Bryans,
Steve Harvey, Matthew Hussey či Gregg Michaelsen, ktorí ma za posledné mesiace najviac v tejto téme inšpirovali. Počúval som ich audioknihy počas mojich ranných prechádzok a docvakávali mi mnohé
veci týkajúce sa žien a vzťahov s chlapmi, na ktorých som následne
staval svoj unikátny koncept Ženy snov.
Keď už sme pri Žene snov, najväčšie poďakovanie patrí mojej žene,
Evke, za to, že ma aj po siedmych rokoch stále miluje, bola pre mňa najväčšou výzvou a stará sa o mňa a o nášho malého Miška. Milujem vás.
No a na záver patrí veľké ĎAKUJEM aj ľuďom z môjmu tímu
CHLAP 2.0, ktorí mi umožnili túto knihu napísať a kompletne počas
leta prevzali štafetu v našom chlapskom projekte.
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DARČEKY PRE TEBA

Ku knihe Žena snov som pre teba vytvoril súkromnú členskú
zónu, v ktorej nájdeš bonusové materiály, videá a rozhovory,
ktoré praktickým spôsobom rozširujú obsah a koncepty
z knihy. Zároveň tu nájdeš obsah, ktorý sa do knihy nezmestil.

Tri jednoduché kroky pre získanie
zákulisných bonusov ZDARMA:
1. Choď hneď teraz na www.knihazenasnov.sk/bonusy
2. Pri registrácii zadaj svoj najpoužívanejší e-mail
3. Získaj okamžitý prístup do súkromnej členskej zóny
s množstvom ďalších doplnkových materiálov ku knihe

ÚVOD

„Wau, to je aké super! A niečo pre ženy nemáš?“ spýtala sa ma skupinka tridsiatničiek, keď som im pred niekoľkými rokmi na jednom
seminári v rámci cvičenia povedal, kto som a čomu sa venujem. Popravde, takto začínal takmer každý rozhovor so ženami za posledných
osem rokov, keď prišlo na to, čo robím. Moderátorky, ktoré so mnou
robili rozhovory, bežné ženy na párty či networkingových akciách,
alebo hoci aj neznáme ženy na internete, ktoré zachytili moje videá
pre chlapov, sršali zvedavosťou. „Ty si ako ten Hitch v tom filme,“ chichotali sa a neskrývali nadšenie, že sa niekto tejto téme u nás konečne
venuje. Hej, pokojne môžem byť pre teba biely Hitch, aj keď, nalejme
si čistého, na Willa Smitha a jeho šarm sa ešte nechytám. Zatiaľ!
Posledných osem rokov som pomáhal chlapom, aby mali väčšie
úspechy so ženami a počul som stovky príbehov, vďaka ktorým som
mal možnosť hlbšie nahliadnuť do chlapskej mysle, aké ženy chcú na
sex či do vzťahu, aké nechcú vôbec a ako ohľadom vás myslia. Mojimi knihami, kurzami, seminármi či konzultáciami prešli za posledné
roky tisíce chlapov, ktorým som pomohol stať sa lepšími, schopnej-
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šími a hodnotnejšími, vďaka čomu získali život a ženy, po ktorých už
dlho túžili.
A do toho sa ma ženy stále pýtali otázku: „A niečo pre nás nemáš?“ Nemal som. Nebol som na to pripravený. Nebol ten správny
čas. Ale už som dozrel. Vieš, mojím cieľom je prinášať ženám lepšie
zážitky s mužmi.
Musím sa ti s niečim priznať. Nechtiac som vytvoril aj „monštrá“, chlapov bez zásad a morálky, ktorým som dal do rúk obrovskú
moc, na ktorú neboli pripravení a začali si kompenzovať to, že im
bolo v minulosti od rodičov, žien či spoločnosti ublížené. To je ako
s peniazmi. Vraví sa, že peniaze kazia charakter. Peniaze ho však iba
odhaľujú. A umocňujú. Kto bol kretén bez peňazí, bude ešte väčší
kretén s nimi. No a kto bol hajzlík bez mojich rád, stal sa z neho ešte
väčší hajzlík vďaka nim.
Rozhodol som sa preto, že sa postavím na tvoju stranu a pomôžem ti. Ukážem ti, ako na to. Uvedomil som si, že keď pomôžem ženám, zároveň tým nepriamo pomôžem aj chlapom. Pretože ak bude
po svete chodiť viac „Žien snov“, ako ich ja nazývam, chlapi budú
musieť zdvihnúť latku a stať sa lepšími, aby ich boli hodní, aby ste ich
vy chceli. Výhra pre obe strany, nemám pravdu?

ČO SA TO DEJE?
Milujem ženy. Obdivujem vás a vážim si vás. Ste úžasné stvorenia.
Citlivé, krehké, emocionálne, no zároveň ste silné, akčné a dokážete
veľké veci. Preto som nerád, keď vidím, ako niektorí chlapi, ktorí to
vedia, vás využívajú len na sex, či ničia vaše sebavedomie, hlavne po
nevydarenom vzťahu s nimi. Ty si potom sklamaná, máš zlomené
srdce a veríš chlapom a sebe stále menej a menej.
Alebo sa častokrát namotáš na chlapa, ktorý o teba nemá vážny
záujem, nechce sa viazať, si mu dobrá len na to jedno, si jeho dobrá
kamarátka, bútľavá vŕba či náhradná matka. Dávaš šancu chlapom,
ktorí za to ani zďaleka nestoja a nie sú ťa hodní.
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Prechádzaš si od jedného nezmyselného vzťahu k druhému
a častokrát zotrvávaš aj vo vzťahoch, ktoré nemajú žiadnu budúcnosť.
Čakáš, že chlap sa zmení, no on sa nezmení. Nedostávaš to, čo potrebuješ, nie si šťastná a je to s ním ešte horšie, ako to bolo na začiatku.
No ty sa toho nechceš len tak vzdať. Investovala si do toho už
toľko, že by bola škoda ukončiť to, no nie? Čo ak by to s ním nevyšlo?
Iba by si tým potvrdila, že si si zle vybrala a tvoje sebavedomie utrpí
ranu. Máš pocit, že už si nikdy lepšieho nenájdeš. Nechceš byť sama.
Máš z toho strach. Nechceš zas spoznávať niekoho nového úplne od
začiatku a riskovať, že to s ním bude ešte horšie, ako to je.

NIEČO SA MUSÍ V TVOJOM ŽIVOTE ZMENIŤ
Pravdepodobne si už, čo sa týka chlapov, skúšala všetko a aj si sa
toho od svojej rodiny či kamarátok napočúvala, nemám pravdu?
Keď sa ti nejaký chlap páčil, zrazu si to nebola ty. Nebola si pri
ňom sama sebou, neustále si s ním chcela byť v kontakte a zrazu bol
u teba na prvom mieste. Chcela si ho získať, a tak si bola ľahko dostupná, venovala si mu svoj čas, pozornosť, záujem, nemal pri tebe
žiadne prekážky a dostala si geniálny nápad, že keď sa s ním vyspíš,
nebudeš mu odpisovať hneď na správy alebo sa budeš tváriť, že nemáš čas, bude ťa chcieť ešte viac. A on nechcel. Čo nechcel… už to
nebolo ako predtým, on sa prestal snažiť, začal sa vyhovárať, ako má
veľa práce, nemá čas a nakoniec sa prestal ozývať úplne. Darebák
jeden, čo?
Prejavovala si chlapom príliš veľký záujem a celá si sa im odovzdala. Tvoje koníčky, kamaráti a život išli bokom. Chcela si mu byť
úplne oddaná. Veď to predsa tá správna žena robí, no nie? Hlavne
by si sa mala dobre vydať, ako ti tvoja mama vždy vravievala. Aby si
nedopadla ako ona. Nedajbože aby si zostala starou dievkou! Čo si
už len o tebe ľudia pomyslia?
No a potom sadneš na lep prvému, kto prejaví o teba ako taký
záujem, máte aspoň trochu spoločného a v domnení, že to možno
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výjde, to s ním skúsiš. A ono to opäť nevýjde. Je to tvoj osud? Nemáš
proste na chlapov šťastie? Sú všetci chlapi rovnakí? Čo sa to vlastne
stalo s tými chlapmi, že narážaš na samých zadaných, zúfalcov a neschopných chlapov? Naozaj tí skutoční chlapi už vymreli? Alebo ťa
iba oblúkom obchádzajú?
A DOSŤ! Niečo sa musí v tvojom živote zmeniť. Už ťa nebaví
stretávať ten istý typ chlapov stále dookola. Už nemáš chuť skákať
z jedného neúspešného vzťahu do druhého. Nech už boli tvoje skúsenosti s chlapmi v minulosti akékoľvek, niečo mi hovorí, že aj tak
to budeš skúšať znovu a znovu. Aj keď láska občas bolí a tvoje srdce
je rozbité na tisíc kúskov, stále ju chceš. Vieš, že nie je nič lepšie, ako
zobudiť sa ráno v posteli a môcť sa pritúliť k svojmu chlapovi, ktorý
je pre teba oporou. Je tvojou spriaznenou dušou a máš pri ňom všetko, čo potrebuješ.
Moja úloha v tejto knihe je neľahká, ale milujem výzvy. Mojím
cieľom je ukázať ti, ako sa môžeš stať hodnotnejšou, silnejšou, šťastnejšou, sebavedomejšou a neodolateľnou ženou, ktorá má svoje zásady, naplnený život s chlapom či bez neho a je pre chlapa výhrou.
Ženou, ktorá má vysoké štandardy, nároky a neuspokojí sa s ničím
menej, ako si zaslúži. Chceš takou byť? Môžeš! Čítaj ďalej.

SVET SA ZMENIL A MY S NÍM
Už asi začínaš tušiť, že rady z magazínov typu „Ako získať chlapa
vďaka týmto 3 trikom“ či od tvojich kamarátok, že by si mala dať
chlapovi na treťom rande, byť nedostupná a ignorovať ho, či hrať
s ním rôzne hry, nebudú to pravé orechové. Keby tie veci fungovali,
tak by si teraz bola šťastná a spokojná, je tak? Ale nie si.
No a do toho muži prestali byť akosi chlapmi. Spohodlneli. Čakajú, že ženy sa o všetko postarajú a spravia všetko za nich. Pomaly ich
majú ženy oslovovať, dobývať, platiť za nich na rande, byť pre nich milenkou, matkou a slúžkou v jednom či dokonca ich prehovárať, aby ju
konečne požiadali o ruku. To kde sme? Ženy v tom ale nie sú bez viny.
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Z chlapov sa pomaly, ale isto, vytráca mužnosť. Už to nie sú tí,
ktorí dokážu všetko opraviť. Sebavedomo sa postaviť na obranu ženy.
Dominantne ju pozvať von a nebáť sa pobozkať ju. Nájsť svoj zmysel,
cieľ a ísť si za tým. Stávajú sa z nich padavky a urážajú sa. A hlavne pre
krásnu a schopnú ženu je čoraz ťažšie nájsť si chlapa, ktorý by sa jej
nepchal v kuse do zadku a ona by si s ním nerobila, čo sa jej zachce.
Neustále sa mi ženy sťažujú, že je dnes nedostatok schopných
a „normálnych“ chlapov, nech to už znamená čokoľvek. Deň čo deň.
Čo ženám zostáva? Museli prebrať úlohy chlapov ony. Množstvo žien
sa stalo silnými a samostatnými. Dokážu sa postarať samé o seba
a prestali potrebovať k svojmu „prežitiu“ chlapov. A teraz chlapi nariekajú, že im nemajú čo ponúknuť a „boja“ sa ich. Nepripadá ti to
tak trochu ako začarovaný kruh?
A to ešte nehovorím o tom, ako do toho celého vstúpil internet
a mobily. Veď choď niekam do kaviarne či stoj na zastávke. Každý
refreshuje svoju nástenku na Facebooku či Instagrame a kontroluje,
čo sa za posledných 30 sekúnd stalo, alebo odpisuje cez Whatsapp
kamarátom pri tom istom stole. Ľudia prestali medzi sebou naživo
otvorene a úprimne komunikovať a celé randenie a vzťahy sa stávajú
neosobnými. Len si vyberú niekoho na zoznamke či sociálnej sieti
ako z výkladu a potiahnu prstom na displeji či naťukajú štyri písmenká „Ahoj“. To radšej ani nespomínam ako si počas rande či vo
vzťahu ťukajú do mobilu a virtuálne sa bavia s ľuďmi, ktorí tam v tej
chvíli s nimi nie sú. Hrozné, že?

JE TU PRE TEBA NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ
Predstav si 2 úplne rôzne ženy, ktoré sa vydali úplne rôznymi cestami
vo svojom živote, aj keď obe začínali na rovnakej štartovacej čiare.
Spravili však iné rozhodnutia a nasledovali iné rady. Jedna z nich
mala skvelý vzťah s rodičmi, vychovávali ju, venovali jej pozornosť
a získala tak základ zdravého sebavedomia, vďaka čomu aj v škole
a neskôr v práci či v živote plávala hladko ako plachetnica na mori.
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Druhej rodičia a okolie ničili sebavedomie, bola utiahnutá, neverila
si, nemala sa rada a do jej života prichádzal jeden debil za druhým.
Jedna z nich bude spokojná sama so sebou a bude priťahovať len
tých najlepších chlapov, tá druhá bude zápasiť na každom kroku
a bude si priťahovať do svojho života samé negatívne situácie a idiotov. Jedna bude žiť spokojný život plný hojnosti a nájde svoju spriaznenú dušu, zatiaľ čo tá druhá sa bude potácať od jedného stroskotaného vzťahu k druhému znovu a znovu, bude trpieť nedostatkom
sebavedomia a sebalásky potom, čo ju chlapi len využili. V ktorej
z týchto dvoch žien si sa našla? Ktorou CHCEŠ byť? Stále sa to dá
zmeniť!
Vieš si vôbec predstaviť, že by si bola ženou, ktorá už nepriťahuje
do svojho života samé individuá? Chlapov, pri ktorých sa ti pomaly
pri každom z nich prevracajú oči a žalúdok? A konečne by si mala aj
ty „šťastie“ na chlapa, ktorý je po všetkých stránkach taký, akého si
si už dávno vysnívala, bola si s ním spokojná, ľúbili by ste sa a inú by
už nepotreboval?
Rady, o ktoré sa s tebou v tejto knihe podelím, platia pre tie, ktoré
si ešte len hľadajú chlapa, ale aj pre tie, ktoré už sú aktuálne vo vzťahu. Či už v naplnenom alebo nenaplnenom. Pretože nikdy nevieš, čo
sa stane. V láske nie je nič isté. Pochopila to aj Zuzka, ktorá mi po
prečítaní jednej z kapitol tejto knihy písala:
„Dostala sa mi do rúk pred niekoľkými rokmi kniha o tom, ako
si zvýšiť sebavedomie. Prečítala som ju, ale neriešila som to, keďže
som bola v šťastnom vzťahu, o ktorom som si myslela, že je do konca
života. Bol to môj prvý vážny vzťah a tešila som sa, že mám po boku
tohto chlapa, aj keď mal nejaké chyby. Nevadili mi, veď každý nejaké
máme. Po 6 rokoch s ním, s bábätkom na ceste a tesne pred svadbou
to so mnou ukončil. Nečakala som to ani v najhoršom sne. Stále sú
dni, kedy sa kvôli tomu trápim a pýtam sa samej seba, prečo nás nechal, prečo moje dieťa musí vyrastať bez otca, prečo nemôžeme byť
kompletná rodina… no už je to lepšie. Moje sebavedomie tým bolo
poznačené, no zapracujem aj na sebe a tie pozitívne vety z knihy si
budem od dnes opakovať.“
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Mojím cieľom nebolo vystrašiť ťa, ale posilniť. Nech sa ti udeje
v živote akákoľvek situácia, ty budeš tá, ktorá bude rozdávať karty.
Ty rozhodneš, s kým pôjdeš von a s kým nie. S kým si začneš, komu
dáš vôbec šancu a koho pustíš k vode. Ty sa rozhodneš odísť od chlapa, keď budeš chcieť a kedy budeš chcieť. Nikdy ťa už chlapi nebudú
manipulovať.
Po prečítaní tejto knihy budeš iná žena. Žena snov. Budeš silná, sebavedomá a budeš mať vysokú hodnotu. Vo svojich očiach
a v očiach chlapov. Najmä vysokohodnotných chlapov. Teda tých,
z ktorých si budeš vyberať svojho vysnívaného chlapa a spriaznenú
dušu. Chlapi, ktorých si doteraz priťahovala (teraz myslím všetky tie
individuá, citlivky, nevyrovnaných, debilov, psychopatov a podobne), jednoducho z tvojho života zmiznú. Sami sa odfiltrujú. Začneš
vysielať na inej frekvencii. Takej, ktorú oni nezachytia. Páčilo by sa
ti niečo také?

MÁŠ VO MNE NOVÉHO SPOJENCA
Prečo by si ma ale mala vôbec počúvať? Veď som predsa chlap!
A presne to je ten dôvod. Viem, čo si my chlapi myslíme, ako premýšľame ohľadom žien a ako vás berieme. Som predsa jedným z nich.
Podelím sa s tebou o svoje skúsenosti, ktoré som nazbieral, keď som
ja sám vo veľkom randil so ženami. Viem, čo nás priťahuje a čo naopak odrádza. Poznám snáď všetky chyby, ktoré ženy robia, vďaka
čomu stratíme záujem. A v neposlednom rade je to moja vášeň, ktorá
ma napĺňa. Keď chceš vedieť, ako na chlapa, počúvaj chlapa. Chcem
ťa však upozorniť. Budem k tebe priamy. Nekompromisný. Úprimný.
Poviem ti veci bez servítky tak, ako sú. Keď si niečo posrala, dozvieš
sa to, aby si to už neopakovala. Keď si spravila niečo dobre, dozvieš
sa to tiež, aby si to mohla robiť častejšie.
Máš vo mne silného spojenca. Odjakživa som viac inklinoval
k ženám a chcel som vám pomôcť. Prakticky som to robil pre vás,
keď som pomáhal chlapom, aby som vám priniesol lepších a schop-
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nejších chlapov, ktorí vám prinesú lepšie zážitky. Teraz som prešiel
na druhú stranu barikády, aby som ťa zásobil „zbraňami“, ktoré ti
pomôžu vyhrať ako bitku, tak aj vojnu. Avšak v tejto „vojne“ budete
nakoniec víťazi obaja. Budeš neodolateľnou ženou pre svojho vysnívaného chlapa. Získaš ho a udržíš si ho. A on získa Ženu snov.
Pozri, nechcem ťa nijako poučovať. Sám nie som dokonalý
a mám svoje chyby. Občas sa zvyknem aj mýliť. Chcem s tebou zdieľať, čo všetko som za všetky tie roky pozorovaním vzťahov medzi
mužmi a ženami zistil. A nie som na to sám. Na názory som sa pýtal
aj množstva chlapov v mojich skupinách a svoje skúsenosti s tebou
budú postupne zdieľať aj stovky ďalších žien, ktoré už sú Ženami
snov a majú svojho vysnívaného chlapa.

JE TO MOŽNÉ A TY TO DOKÁŽEŠ TIEŽ
To, o čo sa s tebou chystám v tejto knihe podeliť, bude pre teba
špeciálne, keď si už vo fáze, že si chceš a potrebuješ nájsť chlapa,
partnera na život a rozmýšľaš nad rodinou. Aj keď si viac-menej
samostatná a dokážeš sa o seba postarať, aj ty potrebuješ niekoho,
s kým by si kráčala životom spolu. Už ťa unavuje zastávať rolu chlapa.
Chceš vedľa seba niekoho silnejšieho, aby si mala možnosť byť pri
ňom ŽENOU - krehkou, nežnou a milovanou.
A bude to pre teba aj v prípade, keď už svojho chlapa máš a si
s ním vo vzťahu, ale nevieš, ako ten vzťah znovu nakopnúť, a chceš
byť pre neho tou jedinou, nenahraditeľnou, ktorú bude chcieť tak,
ako keby ju videl prvýkrát.
Chceš mať vo svojom živote chlapskú oporu a niekoho, vedľa
koho by si sa mohla každé ráno prebúdzať. Chýba ti ten pocit istoty,
spokojnosti a duševnej pohody. Kedy ti nič nechýba. Máš niekoho,
kto ťa miluje, komu môžeš veriť a spoľahnúť sa na neho. S kým sa
môžeš o všetko podeliť a zdieľať s ním radosť zo života. Vieš, že keď
prídeš domov, tak ťa tam niekto čaká. Spýta sa ťa, ako si sa mala a venuje ti objatie. No a chceš aj parťáka do života, s ktorým budeš môcť
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robiť veci spoločne a budete sa vzájomne ťahať, napredovať a dopĺňať. Chceš niekoho, kto by ťa bral presne takú, aká si, aj s tvojimi
chybami. Pretože inak máš pocit, že nie si dosť dobrá.
Už nechceš byť sama. Chceš vyplniť to prázdne miesto. Je ti smutno samej, no zároveň nechceš byť s hocikým. Bojíš sa však sklamania
kvôli predchádzajúcim neúspešným vzťahom, kedy ti to nevyšlo a ty
si z nich vyšla menej sebavedomá a neveríš si. Možno priťahuješ do
svojho života nevhodných chlapov, ktorí ťa chcú len na využiť, chcú
byť len kamaráti (s benefitmi) a nechcú sa viazať. Chlapi, ktorých
chceš, nemajú o teba záujem no na druhej strane chlapi, čo ťa nezaujímajú, by ti zniesli aj modré z neba. Dovoľ mi povedať, že nech je už
tvoja momentálna situácia akákoľvek, zvládneš to aj ty. Aj ty môžeš
byť Ženou snov! Pýtaš sa, ako si tým môžem byť taký istý?
„Bude to aj pre mňa? Aj keď už nie som najmladšia?“ spýtala sa
ma jedna štyridsiatnička. Mladosť sa nemeria vekom, ale prístupom
k životu. Poznám ľudí v 70tke, ktorí majú viac elánu a chuti do života ako niektorí v 20tke! Ako naša suseda Ruženka, ktorá sa oblieka
a maľuje ako mladé dievča, ide z nej neskutočná pozitívna energia
a na dedinských zábavách tancuje dlho do noci, zatiaľ čo iné mladuchy už sedia s boľavými nohami na stoličkách. Presne tak isto je to aj
pre mladé baby, ktoré sa môžu vyhnúť chybám, ktoré by pravdepodobne svojou metódou pokusu a omylu spravili.

TÁTO KNIHA NIE JE PRE KAŽDÚ ŽENU
Toto je síce kniha o vzťahoch medzi mužmi a ženami, ale v skutočnosti je niečím oveľa viac. Je to tvoja osobná „biblia“, ktorá bude mať
svoje miesto na tvojom nočnom stolíku, a aj keď sa neustálym používaním rozpadne a už nebude taká pekná ako na začiatku, verím, že
myšlienky v nej budú nadčasové a knihu kľudne posunieš aj svojej
dcére, keď bude jej čas.
Píšem s úprimným záujmom o tvoj ľúbostný život. Chcem, aby
si uspela. Čím bude viac spokojných a šťastných žien, tým lepšie pre
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nás všetkých. Keď budú ženy spokojnejšie a sebavedomejšie, vydržia
aj naše vzťahy. Viac rodín bude pokope, deti budú vyrastať v príkladnej rodine plnej lásky. Mojím cieľom je nasmerovať ťa, ako skutočne
chlapi ohľadom žien, randenia a vzťahov s nimi myslia.
A v knihe sa budem špeciálne zameriavať na to, ako VYSOKOHODNOTNÍ chlapi myslia a čo očakávajú od žien miesto toho, aby
som sa ti snažil povedať, ako myslia VŠETCI chlapi. Títo chlapi majú
na ženy oveľa vyššie štandardy, ale vedia žene aj oveľa viac ponúknuť.
Niečo ako ekonomický zákon ponuky a dopytu. Týchto chlapov je
málo a zákonite bude o nich veľký záujem zo strany žien. Preto musia mať takýto chlapi vyššie štandardy ako na seba, tak aj na ženy,
a nebudú tolerovať lacné správanie. Títo chlapi nepozerajú LEN na
vzhľad ženy, ale taktiež na jej osobnosť. A táto kniha ti má pomôcť
k tomu, aby si bola príťažlivou pre týchto chlapov tým, že ti pomôže
zvládnuť všetky možné zákutia randenia a vzťahov s chlapmi.
Kniha Žena snov však NIE JE pre každú ženu. Je pre teba, ak si
chceš pritiahnuť a udržať si pozornosť a záujem vysokohodnotného
chlapa. Teda ambiciózneho, dominantného, so sebaúctou, vodcovskými schopnosťami, súcitom, ktorý si ctí záväzok, má vysoké nároky na seba, má svoje zásady, vie, čo chce, hovorí veci narovinu,
rozumie benefitom vzťahu, je mužný, má charizmu a bude ťa vedieť
ochrániť a zabezpečiť. No a tvojím cieľom je získať a rozvíjať láskyplný vzťah, ktorý bude viesť k manželstvu s takýmto chlapom, pre ktorého budeš ty Ženou snov.
Ak sa nezaujímaš o chlapa, ktorý má vysoké štandardy na seba
a na teba, ak nechceš vážny vzťah so silným mužom, pri ktorom sa
budeš môcť cítiť ako žena, potom táto kniha nebude pre teba. Ak
ti stačí iba upriamovať pozornosť chlapov, osobne či na sociálnych
sieťach, na svoje telo a vonkajšiu krásu, chceš si iba užívať, priťahovať
jednorázovky, baličov či chlapov po štyridsiatke v kríze stredného
veku, pre ktorých je záväzok iba ďalšou nadávkou, potom táto kniha
nebude pre teba.
Aby si si pritiahla a získala pozornosť vysokohodnotného chlapa,
budeš potrebovať upraviť svoj prístup. Komunikovať, že si zaslúžiš bez-
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podmienečnú lásku od skvelého chlapa, pre ktorého budeš neodolateľná. A jediný spôsob, ako to dosiahneš, je, že sa vyhneš najbežnejším
chybám, ktoré zo žien robia zúfalé, tuctové a nepripravené ženy pre
vážny záväzok. Takže ak chceš vzťah s vysokohodnotným chlapom
a nechceš byť iba prestupnou stanicou, chvíľkovou zábavou, kamarátkou s benefitmi či aby ťa bral ako samozrejmosť, potom čítaj ďalej…

ČO ŤA ČAKÁ?
Už sa nevieš dočkať, však? Je toho toľko, o čo sa chcem s tebou podeliť a najradšej by som s tebou v tejto knihe zdieľal všetko, čo viem
o chlapoch, ich priťahovaní, získaní a udržaní. V prvom rade som
sa ale zameral na to najpodstatnejšie z toho všetkého. Na prvý krok.
A to, aby si ty bola najprv ženou, ktorá si takéhoto chlapa pritiahne,
bude ju chcieť dobývať, získa si ho a bude tou jedinou ženou, ktorú
bude vo svojom živote potrebovať.
Postupne sa v jednotlivých kapitolách pozrieme spolu na to, čo ťa
robí v očiach tvojho vysnívaného chlapa neodolateľnou. Prevediem
ťa krok za krokom od nešťastných vzťahov s chlapmi, vybudovania
tvojho sebavedomia a šťastného života aj mimo chlapov, cez vytvorenie tvojej neodolateľnej ponuky a objavenie tvojej hodnoty, až po nastavenie jasných pravidiel a zásad, vďaka ktorým už inú ženu okrem
teba nebude chlap potrebovať. Bude sa o teba snažiť, budeš neustále
pre neho výzvou a bude pripravený na ten najväčší záväzok s tebou
- lásku na celý život.
Nanešťastie, tvoj úsudok, keď príde na chlapov, je do veľkej miery ovplyvnený tvojimi skúsenosťami s nimi, nemám pravdu? Keď ťa
budú ovládať tvoje emócie, motýliky v brušku či vlhko v nohavičkách, bude pre teba ťažké myslieť jasne a mať zdravý úsudok. Čo by
si teda povedala na to, keby si získala prístup k skúsenostiam aj iných
žien, Žien snov, ohľadom chlapov? Ako to mali ony? Čím si prechádzali? A čo im pomohlo prekonať zdanlivo neprekonateľné scenáre
a situácie, v ktorých sa s chlapmi ocitli? Budem sa s tebou v knihe
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deliť o mnohé príbehy žien, ktoré som získal na tejto ceste. Žien, čo
už mali exkluzívny prístup k obsahu, ktorý sa chystám s tebou teraz
zdieľať a ktoré som viedol na ich ceste.
Nie všetko sa však zmestí do tejto knihy. S mnohými Ženami snov
som ale spravil aj rozhovor, v ktorom som ich detailne vyspovedal, a tieto rozhovory nájdeš spolu s ďalšími rozširujúcimi materiálmi ku knihe úplne zdarma na www.knihazenasnov.sk/bonusy.
Ideálne tam choď hneď teraz, ešte predtým, ako sa pustíš do čítania, aby si mala poruke všetko, čo budeš potrebovať.
Pripravená začať? Najskôr sa však ty a ja trochu bližšie spoznáme
a poodhalím ti kúsok z môjho príbehu, čo ma priviedlo k tomu, že
dnes pomáham ženám a prinášam im lepšie zážitky s chlapmi. Lepšie tak pochopíš zmýšľanie nás chlapov ohľadom vás žien…
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KAPITOLA PRVÁ

KDE BOLO, TAM BOLO…
„Sila neprichádza z víťazenia. Vaše trápenia rozvíjajú
vašu silu. Keď si prejdete ťažkými obdobiami
a rozhodnete sa nevzdať, to je sila.“
Arnold Schwarzenegger

„ÁNO“ - zakrúžkovala Saša na papieriku odpoveď na otázku môjho
spolužiaka a večného rivala, čo sa týkalo žien, či s ním chce chodiť.
Načo som pri nej roky sedel a snažil sa o ňu? Bol som k nej milý,
dobrý, pozorný a nikdy som k nej nebol neúctivý či hrubý. Bol som
pri nej, keď to potrebovala, pomáhal som jej s vecami do školy, vypočul som ju, boli sme spolu aj cez prestávky či poobede po škole,
a začala sa mi páčiť čím ďalej, tým viac. Človek by povedal, že tam už
boli prvé náznaky zaľúbenia sa. A ona si to vôbec nevážila, nevšímala
a začala chodiť zo dňa na deň so spolužiakom, ktorý s ňou ledva prehodil slovo a nebol zrovna ukážkovým príkladom dobrého chalana
a žiaka. Nerozumel som tomu.
Človek by si pomyslel, že taký inteligentný chalan ako ja, jednotkár, sa poučí z chýb, ktoré spravil. No bol som neskúsený. A rok na
to sa mi to isté stalo s ďalšou spolužiačkou, s Katkou. Presne to isté!
„To snáď ani nie je možné,“ búchal som si hlavou o lavicu. Základná
škola prešla ako voda bez toho, aby som mal nejakú babu. Aby som
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sa s nejakou čo i len držal za ruku či dali sme si pusu. Nič. Ale stále
som mal ešte nádej. Veď o strednej sa vraví, že je tým najlepším obdobím života, no nie? Hurá! Poďme to teda zistiť.
Hneď od prvého dňa na strednej sa mi páčila moja nová spolužiačka. Ničím extra výrazná, chodila nenamaľovaná, no mala najväčšie prsia z triedy. Nie, nie som tak povrchný, neboj, to bola iba
náhoda. Či? Mal som šťastie, že sme mali spolu všetky hodiny a bývali sme od seba 2 minúty, tak aj domov a do školy sme chodili spolu.
A nemusíš byť génius, aby si tušila, čo nasledovalo.
Čo čert nechcel, namotal som sa na ňu. Trávili sme spolu stále
viac času a začala mi hovoriť svoje tajomstvá. Vedel som o všetkých
jej chlapoch, čo sa jej na nich páči a čo sa jej nepáči. A tak som tieto
informácie začal využívať. Začali sme si byť čoraz bližší a ja som sa
zaľúbil. Po škole som chodieval k nej, trávili sme spolu čas na školských chatách či výletoch a nonstop sme si písali na ICQ (pozn. pre
mladšie ročníky - prehistorická chatovacia aplikácia okolo rokov
2004-2007, niečo ako dnešné WhatsApp).

ZLOMENÉ SRDCE
Prišli prvé bozky, aj niečo viac. No stále bez sexu. Vieš si predstaviť,
čo to so mnou robilo?! Konečne som sa k nej dostával. Hlbšie. Jedno
poobedie som ležal u nej na posteli a ona sa ma spýtala úplne narovinu, či ju ľúbim. Aj keď to bolo z môjho správania zrejmé, zatĺkal som.
Nechcel som ju stratiť. Nechcel som prísť o tie krásne chvíle s ňou.
No začínala byť čoraz viac chladná a mala výčitky, že ma len vodí za
nos. Že to by sme robiť nemali a najlepší kamaráti sa tak nesprávajú.
V tej dobe sa o ňu zaujímal aj môj najlepší kamarát. Neriešil som
to však veľmi, pretože som bol až príliš zaľúbený a on bol v mojich
očiach neškodný.
Týždeň na to, 15. 4. 2006, zazvonil u nás doma zvonček. „Poď
dolu,“ zaznel jej hlas v slúchadle a ja som sa s nadšením rozbehol
dolu po schodoch, že ju vyobjímam a pobozkám tak, ako to bolo
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zakaždým, keď sme spolu boli. Nebola tam však sama. Stál vedľa nej
môj najlepší kamarát a držali sa za ruku. „Chceli sme ti povedať, že
spolu začíname, tak oficiálne…“ vyšlo z nich, ako keby to bola úplne
bežná informácia, ktorú sucho hovoria niekomu nezainteresovanému.
Vieš, prečo si ten dátum pamätám dodnes? Pretože to bol pre
mňa veľmi silný emocionálny zážitok. Nedal som však na sebe nič
vedieť, povedal som okej, rozlúčili sme sa a vybehol som späť po
schodoch. Otvoril som dvere, zamieril som na wécko, zdvihol som
dosku, kľakol si na kolená a vyvracal som sa. Bolo mi z toho celého
fyzicky aj psychicky zle a bol som na dne. V ten deň som ani nikam
nešiel. Iba som ležal v posteli a opúšťal sa.
„Ako? Kedy? Prečo? Čo som spravil zle? Niečo mi ušlo? Čo som
mohol spraviť inak?“ pýtal som sa sám seba. A s Martinom, mojím
najlepším kamarátom? Vedel som síce, že aj on sa o ňu snažil, ale vôbec som tomu neprikladal nejakú váhu. A to „najlepšie“ na tom? Boli
sme spolužiaci, takže som ich videl každý jeden deň spolu, ako sú na
sebe nalepení a akí sú šťastní. Bol som na tom mizerne. Aj preto som
sa z toho celého dostával takmer celý štvrtý ročník.

IŠLO TO DOLU VODOU
Môj výsledok? Za 10 rokov som sa snažil o 3 ženy. Vždy o spolužiačky. A o každú z nich celé roky. Iné ženy som ani nevidel. Pre mňa
existovali len ony. A ako to dopadlo? Ženám som prestával veriť. Nikdy som nebol extra sebavedomý či komunikatívny. Bol som silný
introvert. Celé moje dospievanie som bol sám - bez baby, bez sexu,
bez vzťahu.
Po všetkých tých skúsenostiach som si neveril. Myslel som si,
že som nebol pre ženy dosť dobrý. A prečo by ma aj mali chcieť?
V ničom som extra nevynikal, bol som len priemerný, vysoký,
vychudnutý blonďák s modrými očami a priemernou postavou.
Nemal som bohatých rodičov a vždy som sa správal slušne a vzorne.
Dokázal som si vybudovať so ženami skvelé kamarátske vzťahy, kedy

23

mi s dôverou hovorili skoro všetko a bol som pre ne bútľavou vŕbou,
najlepším kamarátom a bratom.
Túžil som mať konečne babu, s ktorou by som bol šťastný. Nechcel
som byť neustále sám. Väčšina mojich kamarátov už baby mala a užívali si sex. No ja stále nič. Nechcel som to nechať tak. No okrem mojich spolužiačok som iné baby nepoznal. Nechodieval som von, na
diskotéky a osloviť neznámu babu niekde na ulici? V momente som
sa začal potiť. Bol som nervózny, vyschlo mi v hrdle a stiahlo mi žalúdok. Nevedel som, čo im mám povedať a o čom sa s nimi ďalej baviť.
Hanbil som sa, mal som strach, že ma odmietnu. Dopredu som
to vzdával, a to hlavne pri tých krásnych ženách, ktoré ma najviac
zaujímali. „Prečo by boli s chlapom ako ja?“ večne som si kládol túto
otázku. Nemal som im čo ponúknuť a nechcel som vyzerať divne.
Keby ma odmietli alebo by na mňa len mlčky pozerali, či nebodaj by
sa mi smiali, moje sebavedomie by bolo ešte nižšie.

ZÁCHRANA MENOM POKEC?
Keďže naživo osloviť babu boli pre mňa muky a mal som z toho
strach, skúsil som v roku 2007 Pokec. Bol to pre mňa zrazu úplne iný
svet. Za počítačom som vyrastal odmalička a ihneď som pocítil tie
výhody, ktoré mi to prinášalo. Nebol tam žiaden strach, keď som sa
rozhodol napísať nejakej babe. Len som otvoril správu, napísal som
„Ahoj“ a čakal som na odpoveď. Mohol som si dopredu premyslieť,
čo jej odpoviem a bol som tam prihlásený, kedy som chcel.
Zo začiatku mi to veľmi nešlo. Ženy neodpisovali na moje správy,
ignorovali ich, a keď už aj odpísali, tak po pár správach prichádzali
už len jednoslovné odpovede či smajlíci, alebo po pár vymenených
správach prestali odpisovať. Bolo pre mňa veľmi ťažké bližšie ich zaujať a dostať von. Veď to bolo koniec koncov mojím cieľom, aby sme
sa spolu stretli.
Postupne prišli prvé stretnutia, no nastávalo trápne ticho a ja
som netušil, ako a o čom sa s nimi baviť. Vždy som rozmýšľal, ako
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a kedy ich mám pobozkať, akým spôsobom sa mám správať, a začal
som mať od toho očakávania už pred samotným stretnutím. Bol som
strojený, neprirodzený a bál som sa spraviť chybu, aby som to nejako
nepokazil, keď už som sa na tom tak nadrel.
A hádaj čo? Takmer vždy som to pokazil. Stretnutie za stretnutím.
Aj keď boli pred prvým rande nadšené, druhé stretnutie už neprišlo.
Ochladli a písali sme si čoraz menej, až kým sme na seba nezabudli
úplne. No nevzdával som to. Stretával som sa čoraz viac a spoznával
som krajšie a zaujímavejšie ženy. Ale stále som sa nevedel dostať cez
zónu „iba“ ich kamaráta.

MAJSTER FRIENDZONE

Takmer s každou, s ktorou som sa stretol, som si vedel predstaviť „aj
niečo viac“. Písali sme si, volali, chodili sme spolu von. Sadli sme si
na čaj, prechádzali sme sa, skočili sme do kina či na výlet. Usmievali
sa na mňa a vždy sa so mnou rady stretli. Myslel som si, že aj ony
majú o mňa záujem. Rozmýšľal som, ako a kedy im to mám povedať, aby som zistil, či aj ony niečo ku mne cítia a či to vidia rovnako.
Chcel som vedieť, na čom u nich som. Tá neistota ma zožierala a väčšinou som to nevydržal a spýtal som sa ich na to.
Stále som sa však bál toho, že ma odmietnu a že to už nebude
také, aké to bolo predtým. Páčilo sa mi, keď sme boli spolu a týmto
by som náš rodiaci sa vzťah ohrozil. No stálo mi to za ten risk. Nabral
som odvahu a vypustil som to zo seba: „Vieš, chcel som ti niečo už
dlhšie povedať. Páčiš sa mi a niečo k tebe cítim. Beriem ťa viac ako
iba kamarátku a chcel by som vedieť, ako to vidíš ty.“
A v jej hlave sa v tej sekunde začali víriť myšlienky a začala mať
dosť nepríjemný pocit: „Ale veď… Ako sa to mohlo stať? Nikdy som
mu nič nenaznačovala a hovorila som mu predsa, že som sa sklamala, že chlapom neverím a teraz si ani nikoho nehľadám. Kde som
spravila chybu?“ A následne dodala: „Možno niekedy neskôr začnem
k tebe niečo cítiť, teraz to tak ale necítim. Prepáč.“ Dobrá taktika, ako
si zachovať svoju tvár a nebyť za tú zlú, že?
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Ale ja som mal stále nádej! A raz mi to takmer vyšlo… Držal som
volant a ruky sa mi nehorázne potili a triasli. Zvieralo mi žalúdok
a bol som celý nervózny. „Mišo, kľud, čo je to s tebou?“ povedal som
si nahlas v aute a zasmial som sa, „veď si ako pubertiak, čo ide na
prvé rande. O nič nejde.“ Práve som išiel za Miškou, krásnou, inteligentnou tmavovláskou s veľkými zelenými očami a širokým úsmevom, ktorej som bol cez písanie veľmi sympatický a veľmi mi na tom
záležalo, aby som na ňu spravil skvelý prvý dojem. Pár týždňov sme
si už písali a vyzeralo to veľmi sľubne. Mali sme sa stretnúť u nej na
intráku a ja som bol práve na ceste. Mal som za sebou už vyše stovku
stretnutí s inými ženami. Ale toto bolo niečím iné. Teda, aspoň ja
som to tak vnímal.
Bol som nervózny, vystresovaný a dúfal som, že naše prvé stretnutie dopadne dobre. Prišiel som k nej na internát a zaklopal na dvere.
Otvorila, usmiala sa na mňa a ja som nevedel, či jej mám dať iba
bozk na líce alebo ju objať. Už od začiatku to bolo celé zvláštne. Nemal som z toho dobrý pocit. Niečo mi tam nesedelo. Sadol som si
na jej posteľ a ona na stoličku pri okne, ktorá bola na druhej strane
miestnosti. Dával som si pozor na každé jedno slovo, ktoré zo mňa
vyšlo. Bol som strojený, neprirodzený a príliš som sa ovládal.

PREČO SA MI TO STÁLE DEJE?
Začali sme sa baviť o veciach, o ktorých sme si posledné týždne písali a detailnejšie sme ich rozoberali. No stále tam panovalo akési
nepopísateľné dusno. Prešli hodiny a ja som bol ešte stále u nej. Sedel
som oproti nej na stoličke a popritom, ako sme sa spolu bavili, som
ju držal za ruku. Nechcel som nič pokaziť a dúfal som, že naše spoznávanie sa bude pokračovať ďalej. Po desiatich hodinách, čo som
strávil u nej na intráku, sme sa rozpačito rozlúčili a o tretej v noci
som išiel späť domov.
Nasledujúce dni boli ešte o niečo zvláštnejšie, ako to bývalo pri
našom písaní zvykom, a Miška začala byť chladnejšia. Už mi neod-
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pisovala tak ako predtým a bola voči mne odmeranejšia. Nechcela
mi povedať, čo sa deje. Bolo to vo mne? V nej? Nevedel som, na čom
som. Miška mlčala dlho a dusila to v sebe. No o mesiac mi to napísala
narovinu: „Vieš, bola som z toho celého sklamaná. Jednoducho z mojej strany tam neprebehla tá povestná iskra. Príliš si sa ovládal a bol
si taký čudný. Prepáč, nemôžem za to.“ Áno, mohol som si za to sám.
Vždy nasledovalo nevyhnutné: Aby som od toho nemal očakávania, prestali sa so mnou po čase baviť tak ako predtým, obmedzili
kontakt a ochladli. Nemali zrazu na mňa čas. Vraj toho majú teraz
veľa. A o pár týždňov nato? Nečakane som ich videl s iným chalanom, o ktorom mi vraveli, že to je len kamarát, či s niekým úplne
novým, koho spoznali iba nedávno. Vôbec mi to nedávalo zmysel!
Čo som robil zle?
Bea, Eliška, Mirka, Alica, Simona, Julka, Miška… Každá jedna
žena, o ktorú som sa snažil, s ktorou som trávil čas, písali sme si, stretávali sme sa a ja som sa na ňu namotal. VŽDY to skončilo rovnako.
Spravil som presne tú istú školácku chybu ako mnohokrát predtým.
Pri ženách, s ktorými som si vedel predstaviť niečo viac. Iba mi nastavovali zrkadlo a síce, to, čo som nechcel pokaziť a dával som si pozor na každú jednu vec, som zbabral na celej čiare. Do nemoty sme
sa stretávali, no nikdy nepreskočila iskra. Stále som bol pre ne len
dobrý, milý a pozorný chalan, s ktorým si to nechceli pokaziť. Ktorý
im večne písal prvý, ktorý ich volal von, ktorý s nimi zašiel do kina,
prejsť sa, na kávu a väčšinou za ne všetko platil. A keď som niečo čo
i len naznačil, tak som počúval stále to isté dookola:
„Vieš, ale ja ťa beriem iba ako kamaráta.“
„Teraz si nikoho nehľadám, veď to vieš.“
„Ale ja som ti nič nesľubovala.“
„Možno časom začnem k tebe niečo cítiť.“
„Teraz nemám na vzťah čas, mám toho veľa do školy.“
„To nie je dobrý nápad. Pokazili by sme náš super vzťah.“
„Si pre mňa moc dobrý, nezaslúžim si ťa.“
To posledné bol vždy riadny kopanec. Priamo do gulí. Od
mustanga. Keby si len vedela, koľko som sa ja tohto napočúval za

27

všetky tie roky. Desiatky a desiatky žien. Ak by bola súťaž v tom, kto
bol vo viac „friendzónach“, tak by som určite vyhral prvé, druhé aj
tretie miesto (pozn. friendzone = skutočnosť, že sa chlap zamiloval
do nejakého dievčaťa a ona s ním nechce vzťah. Berie ho len ako
kamaráta. Zatiaľ čo on túži po hlbších citoch, ona len po priateľstve.
Ona dostáva všetko, čo chce, on v podstate nič. A platí to aj u žien.).

NEVSTÚPIŠ DVAKRÁT DO TEJ ISTEJ RIEKY
Napriek všetkým týmto, vcelku zaujímavým a obohacujúcim skúsenostiam, ktoré som si so ženami zažíval, som mal jednu obrovskú
výhodu. Rýchlo sa učím a považujem sa za inteligentného chalana. V mojej dobe neboli u nás žiadne články, videá či rady, ktoré
by som mohol nasledovať a vyvarovať sa tak chybám. Musel som ísť
formou pokusu a omylu a na tejto ceste som počul množstvo odmietnutí, „buďme len kamaráti“, výhovoriek, klamstiev či ignorácie
po stretnutí.
No každý neúspech, každý pokus, každé odmietnutie ma posúvalo dopredu. Na ženy som nezanevrel a nemrnčal, aký je svet nespravodlivý a že ja nemám šťastie na ženy. Aj keď priznám sa, občas som
mal fakt sto chutí to zabaliť. No vždy som zdvihol zadok a nabudúce
som to spravil lepšie. Aj naďalej som postupoval vždy podľa rovnakého vzorca správania, až kým som si neuvedomil, že práve toto
správanie ma neustále dostáva len do kamarátstva a žiadna nechce
so mnou nič vážnejšie riešiť. Teda nie tie, ktoré som chcel ja a ktoré
sa páčili mne. Pravdaže, boli aj ženy, ktoré mali o mňa záujem, ale ja
som chcel viac. Chcel som hrať ligu majstrov, nie nejakú dedinskú
kopanú o pivo a klobásu.
Pýtal som sa sám seba, prečo by ma vlastne ženy mali chcieť.
A prečo chcú chlapov, s ktorými si začnú a majú vzťah? Prišiel som
na zaujímavé zistenie: ak chceš byť len kamarát, správaj sa ako kamarát. AHA?! A začali prichádzať odpovede. Moje správanie k ženám
ma prakticky vždy viedlo k tomu, že ma tak brali, teda ako kamaráta.
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Pochopenie tohto jednoduchého pravidla mi však trvalo roky. Desiatky a desiatky žien, u ktorých som skončil len ako kamarát. Nemohol som sa hnevať na ne, mohol som si za to sám.
Počas nasledujúcich 4 rokov som bol na stretnutí s vyše 200 ženami. Množstvo z nich som spoznal cez internet a s niektorými som
sa zoznámil aj osobne na rôznych akciách či pri výbere knihy v kníhkupectve. Zoznamoval som sa všade. Na každom kroku. A zisťoval
som, čo mi na ženy funguje a čo naopak nie. Nielen pri jednej žene.
Ale pri desiatkach. Keď som po stretnutiach spätne analyzoval moje
výsledky, čo sa stalo a prečo sa to stalo (či už dobre alebo zle), isté
princípy sa začali opakovať. Začal som vidieť správanie a činnosti,
ktoré ma vedú bližšie k bozku či k záujmu zo strany žien, no spozoroval som aj veci, ktoré som robil a ktoré ma od tohto môjho cieľa
vzďaľovali na kilometre ďaleko.
Uvádzam len krátky zoznam toho, čo som robil zle (a možno sa aj
ty ako žena nájdeš v niektorom z tých bodov):
• bol som k ženám príliš milý, dobrý a pozorný;
• kupoval som im darčeky a neustále som za ne všetko platil;
• vždy som im písal či volal prvý a prekecali sme spolu hodiny;
• nedotýkal som sa ich, pretože som nechcel pôsobiť ako úchyl;
• bál som sa ich pobozkať a hľadal som „správny moment“;
• nebol som sexuálny a mal som skôr kamarátske správanie;
• nepracoval som na sebe a sústredil som sa len na ne;
• mal som v ich očiach nižšiu hodnotu a tlačil som na pílu;
• ničím som sa neodlišoval od ich kamarátov;
• prejavoval som im city a veľký záujem príliš skoro;
• vždy po stretnutí som im ihneď napísal, poďakoval za pekný
večer a že si ho rád zopakujem;
• mal som od toho očakávania a nechcel som nič pokaziť;
• bol som strojený a na všetko som si dával pozor;
• nevyvolával som v nich žiadne emócie (iba ak pozitívne);
• bol som ľahko čitateľný a vedeli, že mám o ne záujem.
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Ako vravím, iba KRÁTKY zoznam toho, čo ma VŽDY a ZAKAŽDÝM dostávalo od jedného kamarátstva k druhému a k nezáujmu
zo strany žien, ktoré som chcel a páčili sa mi. Zaslúžil som si to. Ale
akonáhle som začal tieto veci chápať a jednu po druhej odstraňovať,
tak aj ženy začali ku mne inak pristupovať. Čuduj sa svete! Zmenil
som svoje myslenie a prestal som počúvať, čo mi ženy hovorili, že
chcú. Začal som skôr sledovať, ako sa správajú, s akými chlapmi si
aj niečo začnú.

1. 2. 2010 - DEŇ, KEDY SA VŠETKO ZMENILO
Síce si nepamätáme, čo sme jedli minulý štvrtok na obed, ale sakra
dobre si pamätáme moment spred 10 rokov, keď nás odmietla žena,
ktorú sme ľúbili. Aj s presným dátumom vrytým do mozgu. Čím viac
som počas posledných stretnutí so ženami odstraňoval stereotypy,
ktoré ma viedli ku kamarátstvu, tým viac žien začínalo mať o mňa
záujem. Najprv to boli len flirty, dotyky či bozky, ďalej som sa totižto nedostal, pretože to stále ešte na niečom stroskotalo. Robil som
chyby. Každý detail rozhodoval. Do toho však prišla Radka. Krásna,
štíhla, sexi a chutná blondínka, s ktorou sme sa dopredu dohodli, že
sa nebudeme namotávať. Bola typ ženy, ktorá rada vystrkuje rožky,
provokuje, flirtuje a zvádza. Zlé dievča. Rada sa hrala.
Začal som pri nej využívať moje nové zbrane, ktoré som po posledných skúsenostiach so ženami pracne nadobudol. A dostala na
mňa chuť. Doslova. Robila v zlatníctve a dohodli sme sa, že ju prídem na chvíľu pozrieť, a keď si budeme sympatickí, môžeme v našich
chutiach pokračovať. Prišiel som, videl som, zaujal som. Mohlo to
pokračovať ďalej. ÁNO! No a na našom prvom stretnutí po 2 pohároch červeného vína sme sa spolu vyspali v kancelárii môjho šéfa. Ak
to nevymaľovali, tak dodnes sú na jednej zo stien odtlačky jej rúk.
Zaspávanie v tú noc si dodnes pamätám. Boli dve hodiny ráno
a ja úsmev od ucha k uchu, pretože v mojich 22 rokoch som mal
konečne PRVÝ SEX! Táto udalosť u mňa spôsobila, že som začal byť
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sebavedomejší a viac som si pri ženách veril. Niečo sa v mojej hlave
preplo. Už to zrazu bolo možné. Začal som byť drzejší a viac som si
dovoľoval. Získal som ťah na bránku. Bol som odvážnejší. Už som
vedel, ako na to, a výsledky prichádzali ešte rýchlejšie.
Vedel som, že už to dokážem. Že to nie je pre mňa niečo nemožné, a keď sa mi to podarilo s jednou (a navyše akou!), tak mi to vyjde
aj s inými. Mal som pravdu. Do toho leta som mal sex s ďalšími 4 ženami a ani jedna z nich ma nebrala od prvého momentu ako kamaráta. A so všetkými to prišlo hneď na druhom stretnutí. Pomaly som
začínal prichádzať tomu „na koreň“, vytváral som si vlastný systém
a nasledoval svoju overenú stratégiu.
Bol to, po všetkých tých rokoch neúspechov, zrazu fantastický
pocit, kedy som už pre ženy nebol iba kamarát, ale drvivá väčšina
z nich ma považovala za potenciálneho milenca, kamaráta s benefitmi, sexuálneho partnera či frajera hneď od začiatku. Ženy ma čoraz
menej odmietali a výhovorky z ich strany postupne vymizli. Samé
chceli. Už mi dokázali napísať aj z vlastnej iniciatívy a dávali mi návrhy. Karty sa otočili.
Keď sme boli spolu, bavili sa a chceli sa so mnou vidieť aj nabudúce. S tým, že by rady chceli už aj „niečo viac“. Začal som si užívať
a ženy som prestal riešiť. Zrazu nebol pre mňa problém zbaliť ich
a prestávala to byť výzva. Nerobiť chyby, spraviť tamto, zapojiť tento
princíp a kocúr bol v trúbe. Nevyšlo mi to pravdaže s každou, niektoré sa o mňa nezaujímali a nikdy by so mnou nič nechceli mať. Stále
boli isté ženy mimo moju ligu.

A KONEČNE SOM NAŠIEL AJ TO,
ČO SOM DLHO HĽADAL
Ženy viac neboli mojou prioritou a popri nich som pracoval najmä
na sebe. Venoval som sa svojim koníčkom, zlepšoval som svoje zručnosti a začal sa sústreďovať na svoj život. Čím viac som sa zameriaval
na seba a menej na ženy, tým mali ženy o mňa väčší záujem. Je to
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postavené na hlavu, ale je to tak. Začali ma chcieť viac práve vtedy,
keď som ja nemal záujem.
Do toho všetkého však prišla do môjho života tá najväčšia výzva.
Evka, moja žena, s ktorou som to nemal zo začiatku vôbec ľahké.
Bola po osem ročnom vzťahu čerstvo rozídená a nechcela nič riešiť. Naše prvé stretnutia boli priateľské bez akýchkoľvek sexuálnych
narážok či intímností, ale mali niečo do seba a páčili sme sa jeden
druhému. No do toho stretla v priebehu pár týždňov chlapa, ktorý
bol priebojnejší, získal si ju a ja som bol opäť tam, kde predtým. Sám,
bez partnerky. A vyzeralo to tak nádejne!
No nehádzal som flintu do žita a neprestal som s ňou komunikovať. Naďalej som sa s ňou bavil a stretával a celé to bolo také voľnejšie, keďže som vedel, že niekoho má. Netlačil som na pílu, nemal som
očakávania a mohol som byť prirodzený. Doberal som si ju, žartovali
sme, jemne flirtovali a malo to tú správnu iskru. No a on sa s ňou
po pár mesiacoch rozišiel s tým, že sa na vzťah ešte necíti a nemôže
jej dať to, čo chce. Aj keď bola z toho mierne nešťastná a smutná,
stál som pri nej. A bol som prvý, na koho myslela ihneď potom, ako
sa z toho dostala aj vďaka tomu, že som to nevzdal a videla vo mne
chlapa, s ktorým stojí za to byť.
Priznám sa ti, že keby som predtým nemal toľko skúseností a robil pri nej chyby, čo som robil kedysi, tak by som ju nikdy nezískal. Nemal by som najmenšiu šancu. No po niekoľkých mesiacoch
a správnej stratégii sa mi ju podarilo získať a nakoniec som si ju aj
vzal. A bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote, podobne ako vykašľať sa v treťom semestri na vysokú školu a rozbehnúť
konečne niečo vlastné.

NENECHÁVAL SOM SI TO LEN PRE SEBA
Prečo som sa o to vlastne s tebou podelil? Pretože som to považoval
za nutné. Budeš predsa nasledujúce hodiny tráviť so mnou a je dôležité, aby si vedela, kto ti bude „radiť“. Že aj ja som si prešiel tým,
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čím si prechádzajú dnes mnohí chlapi a dokonca aj ženy. Určite si sa
v mnohých mojich skúsenostiach našla a pousmiala si sa, však? Nie,
nenarodil som sa ako Casanova a nemám to všetko v sebe „prirodzene“, ako si mnohí dnes myslia. Musel som sa stať tým chlapom,
ktorým som dnes.
Kinga, ktorá sa tiež dostala k tejto knihe, mi napísala: „Opäť sa
mi len potvrdilo, že tvoj prístup je úplne odlišný od autorov, ktorých
knihy som doteraz prečítala. Veľmi sa mi páči, že dávaš aj tvoje vlastné príbehy, a takto teba, ako autora knihy, cítim oveľa bližšie k sebe.
Dáva mi to pocit, že nepíšeš kvôli tomu, aby si len predával a zarobil,
ale naozaj chceš pomôcť.“
Paradoxom je, že moje rady pre chlapov začali využívať aj ženy.
Čítali moje články či knihy, pozerali moje videá a tieto koncepty budovania osobnej príťažlivosti a vyššej hodnoty si otáčali pre seba.
A výsledok? Chlapi, ktorí ich pôvodne nechceli, sa im zrazu začali
pchať do zadku a mali o ne záujem. No a do toho som stále dostával tú
povestnú otázku: „A niečo pre ženy nemáš?“ A hádaj čo… UŽ MÁM!
Predtým, ako som začal písať túto knihu, som vytvoril na Facebooku súkromnú skupinu, do ktorej som pozval svoje blízke kamarátky, ženy, ktoré sú v mnohých ohľadoch v mojom ponímaní Ženami
snov. Pri knihe pre ženy mi bolo jasné, že to bude ťažší oriešok a pochopil som, že budem potrebovať pomoc aj od vás žien.
Chcel som vám najprv predstaviť koncepty budovania záujmu,
získavania pozornosti a priťahovania tých správnych chlapov do
svojho života, získať na ne spätnú väzbu a dať vám možnosť ich otestovať v praxi ešte predtým, ako ich vypustím do sveta. A reakcie nenechali na seba dlho čakať.
Spomeniem Jardu, ktorá mi písala: „Na teba som narazila práve
v čase, keď som to najviac potrebovala. Veľa vecí mi docvaklo. Mala
som muža, ktorý ma fyzicky priťahoval a to bolo všetko. Boli sme
každý na inej vlne a nie a nie sa zohrať. Boli sme na inej úrovni. Nechápem, prečo som sa vôbec s takými chlapmi zahadzovala a liezla
s nimi do vzťahu, keď ponúkam oveľa viac. Kedysi som sa bála byť
sama, ale teraz, keď sa venujem sebe a rastiem, už sa nebojím. Všetko
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to dáva zmysel, je to logické, jasné a v kombinácii s príkladmi to do
seba krásne zapadá.“
A postupne ti budem v knihe predstavovať aj ďalšie ženy, ktoré sa
napríklad dokázali dostať z nešťastného vzťahu a konečne to ukončili. Alebo ženy, ktoré nabrali späť svoje sebavedomie, boli konečne
šťastné a spokojné aj bez chlapa. Či ženy, ktoré prestali riešiť chlapov,
ktorí za to nestáli, a začali priťahovať oveľa lepších. No a mnohé
z nich si nakoniec našli svoju spriaznenú dušu, aj keď tomu na začiatku neverili… Je čas posunúť sa ďalej a zistiť, čo všetko ťa čaká, aké
prekážky ťa na tvojej ceste postretnú a čo je potrebné k tomu, aby si
ich prekonala a nakoniec si uspela. Obráť list, prečítaj si môj herný
plán a pustime sa spolu do toho.
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KAPITOLA DRUHÁ

HERNÝ PLÁN

AKÉ PREKÁŽKY ŤA NA CESTE POSTRETNÚ
A AKO ICH PREKONAŤ
„To, že niekto dosiahne nejaký úspech, je len dôkazom
pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.“
Abraham Lincoln

„Mal by si napísať knihu,“ povedala Niki pri kofole jedno nedeľné
letné popoludnie v roku 2011, ako sme tak rozoberali mužov, ženy
a vzťahy. „Knihu? Ja? Veď ja nie som žiaden spisovateľ ani učiteľ. Len
sa s tebou bavím o tom, ako by to malo byť a čo ma postretlo,“ odmietavo znela moja reakcia. Túto myšlienku som najprv zavrhol, no
neskôr sa mi začala vracať.
Po každom jednom úspešnom stretnutí so ženami som si spisoval
príbehy, ktoré som s nimi zažíval a do detailov som opisoval, ako sme
sa spoznali a ako to s nimi nakoniec skončilo. Bez servítky a natvrdo. Tieto príbehy som občas poslal niektorým mojim kamarátkam.
Neskutočne ich to bavilo a vraveli mi, že to je skvelé čítanie a mal by
som to vydať. Žeby predsa?
Ubehlo niekoľko týždňov a dostal som nápad. Zážitkov som mal
dosť, ženám sa moje príbehy páčili a keby som k tomu pridal aj príbehy pár ďalších mužov a žien, tak by to na knihu aj vyšlo. Ihneď
som s tým prišiel za dvomi kamarátkami a kamošom. Povedal som
im o mojom nápade a nadšene súhlasili. Kamarátky mali dať dokopy
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svoje príbehy s chlapmi a kamoš so ženami. Vedel som, že by to išlo
ako teplé rožky. Ľudia takéto veci čítajú radi. Svojím spôsobom sme
voyeri. Veď prečo inak by mali reality show také sledovanosti?
Myšlienka vydať knihu sexuálnych príbehov ma držala mesiace. No
toto všetko zostalo len v hlave. Riešil som iné problémy a venoval som sa
iným projektom. Kniha zostávala len v rovine „bolo by fajn spraviť“.

ĽADY SA POHLI
Možno vyššia sila, náhoda alebo neviem, ako by som to nazval, spôsobila, že som začal vidieť rôzne signály, ktoré ma len utvrdzovali
v mojej myšlienke - založiť blog ako marketingový kanál pre moju
neexistujúcu knihu. Vždy, keď som bol s mojimi kamarátkami, bavili
sme sa o vzťahoch. Neustále mi hovorili o tom, ako chlapi zoženšteli,
sú z nich slabosi a ony sa im musia ozývať samé a robiť prvé kroky. Že
je nedostatok schopných chlapov a radšej zostanú samé.
Na druhej strane boli moji kamaráti, ktorí si nevedeli nájsť babu.
Videl som na nich všetky tie chyby, ktoré som ja kedysi pri ženách
robil. Vtierali sa im do priazne, nepracovali na sebe a celé svoje bytie
podriaďovali ženám. Nič iné ich nezaujímalo. Ženy teda zúfalo túžili
po schopnejších chlapoch a chlapi chceli získať ženy, no nedarilo sa
im to. Záujem o moje skúsenosti by tu teda bol. No stále som sa do
toho ešte nepustil.
Jeden večer som sa nudil na internete a začal som zadávať do
Google vyhľadávača rôzne frázy a on mi ukazoval, čo ľudia najčastejšie hľadajú. Poznáš to. Ty niečo zadáš a on sám ti navrhne niekoľko
možností, ktoré zaujímali pred tebou iných. Náhodou som zadal frázu „ako“ a v tom to na mňa vyskočilo. Na prvom mieste bolo „ako
zbaliť babu“, na druhom „ako schudnúť“ a na treťom „ako pribrať“.
Ľudí zaujíma viac, ako zbaliť babu, než to, ako schudnúť? To bol pre
mňa šok. Ale začalo mi to dávať zmysel. Stlačil som enter a vyskočilo
na mňa niekoľko stránok, ktoré o tejto téme informovali.
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Prešiel som si vo výsledkoch vyhľadávania celú prvú aj druhú
stránku a neveril som vlastným očiam. V jednom článku sa snažili
vyriešiť celú problematiku vzťahov medzi mužmi a ženami. Častokrát to boli mužské či ženské magazíny, ktoré písali o ľúbivých témach, len aby prilákali inzerentov. „Bohužiaľ, my ženy si rady chodíme po rady ku rozvedeným kamarátkam, ktoré rady rozprávajú to,
čo chceš počuť. Alebo z dámskych časopisov, kde je na titulnej strane
„príjmi samú seba!“, na 13. strane „ako schudnúť do plaviek“ a na 20.
strane „recept na jarný smotanový koláč“,“ žartovala Anna, s ktorou
som sa na túto tému bavil. Ihneď som pochopil, že ich cieľom nie je
pomôcť ti, ale vytvoriť na nich závislosť. A predávať tak reklamný
priestor. To je ako lekár, ktorý nerieši príčinu tvojho problému, ale
len symptómy a dôsledok. Nikdy nebudeš skutočne vyliečená.
Ďalšie stránky zas dezinformovali chlapov, že k ženám treba byť
od začiatku úprimný a narovinu im povedať, čo k nim cítia. Toto som
hneď vedel, že nefunguje. Ani mne a ani iným, ktorí sme to v minulosti skúsili a vypočuli sme si povestné: „Beriem ťa len ako kamaráta“. A o zvyšku stránok ani nehovorím. Dopyt tu bol teda obrovský,
no ponuka žiadna. To bola pre mňa posledná kvapka.
Vieš, čo je na tom najvtipnejšie? Že kniha, kvôli ktorej som pôvodne založil pred 8 rokmi môj blog a začal som pomáhať chlapom
a neskôr aj ženám, nikdy neuzrela svetlo sveta. Stále zostala tam, kde
bola vtedy. V mojich plánoch a súboroch niekde v počítači.

STARÝ SVET VS. NOVÝ SVET
Dnes, keď som otvoril vyhľadávanie Google a opäť som po rokoch
naťukal „ako zbaliť“, prvé mi ešte stále vyskočilo „ako zbaliť ženu“,
no druhé miesto ma celkom šokovalo! Bolo tam „ako zbaliť muža“,
na treťom mieste „ako zbaliť chalana“ a na piatom mieste „ako zbaliť chlapa“. Došlo mi, že máme veľký problém, keď musia ženy baliť
chlapov. Toto je oficiálne prúser.
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Našťastie, ty dnes držíš v rukách túto knihu. Prvú z mnohých.
„Prvú z mnohých, Michal? Veď som ešte ani poriadne nezačala čítať túto! To ich bude viac?“ potešíš sa. Vieš, môj pôvodný plán bolo
napísať knihu, v ktorej by som sa podelil so ženami o všetko, čo
o chlapoch a vzťahoch s nimi viem. Ako my chlapi rozmýšľame, ako
byť pre nás príťažlivou, neodolateľnou a neustále výzvou, ako a kde
nájsť toho svojho vysnívaného chlapa, ako si ho získať a udržať tú
iskru vo vzťahu s ním aj roky potom, čo ste sa dali dokopy. Nech som
akokoľvek schopný, nie som superhrdina a toto je aj nad moje sily.
A do toho som si spomenul na koncept BYŤ-ROBIŤ-MAŤ, ktorý som počul na mnohých seminároch osobnostného rozvoja, ktorý
hovorí o tom, že na to, aby si niečo mala, najprv preto musíš niečo
robiť. No ešte predtým potrebuješ byť určitou osobou, aby si na to aj
mala nárok a udržala si si to.
Rozhodol som sa teda tému „vzťahy s mužmi“ rozdeliť a už teraz
ti viem povedať, že z toho bude minimálne trilógia. Totižto, ženy robia jednu obrovskú chybu, keď príde na vzťahy s chlapmi. Ani nevedia ako, dajú sa s nimi dokopy a potom sa čudujú, že im to vo vzťahu
neklape, s chlapom sa rozídu a sú tam, kde boli. Možno sú na tom
ešte o niečo horšie, keďže ich sebavedomie bolo pošliapané. Čiže túžia rovno MAŤ chlapa. Ideálne bez toho, aby niečo na sebe zmenili
a aby ho ony museli získavať. Ešte stále mnohé žijú v domnienke, že
ten chlap „nejako príde“, keď to budú najmenej čakať, ony ho určite
nebudú hľadať.
Najprv potrebuješ BYŤ určitým typom ženy, aby ťa chlapi chceli. Nielen na sex, ale aj na vzťah. Nielen tí, ktorých ty nechceš. Ale
hlavne tí vysokohodnotní a schopní chlapi, o ktorých máš ty záujem.
O tom je práve táto kniha „Žena snov“, teda ako byť neodolateľnou
pre svojho vysnívaného chlapa. Ďalší krok, ktorý budem rozoberať
v nasledujúcej knihe, je ROBIŤ. To znamená, že bude potrebné aktívne začať hľadať toho tvojho vysnívaného chlapa a nečakať, že ti spadne len tak z neba. Že zasiahne vyššia moc, rana osudu. Prd makový!
Chlapi si budú vyberať teba, nie ty ich, a to, predpokladám, nechceš,
však? Preto ťa na to pripravujem už teraz. No a až tretím krokom,
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ktorý rozoberiem detailne v záverečnej časti trilógie pre ženy, bude
následne MAŤ toho chlapa a bude si ho potrebné aj udržať, aby sa
iskra nevytratila po troch mesiacoch a ty si nemala doma na gauči
povaľača, ktorý sa prestal snažiť a berie ťa ako samozrejmosť. A to,
predpokladám, nechceš, však?
Toto všetko ťa čaká. Ale niekde treba začať, preto vybudujme najprv tvoje pevné základy. V prvom rade a v prvej časti tejto knihy sa
sústredíme na to, aby sme reštartovali tvoj aktuálny stav, dostali ťa
z tej prekérnej situácie menom „nevydarené vzťahy“, nakopli tvoje
sebavedomie a spravili ťa spokojnou s naplneným životom aj mimo
chlapa. Čo na to povieš? V druhej časti knihy sa zrodí nová Žena
snov. Staneš sa magnetom pre chlapov už na pohľad, budeš ženou
3v1 (detaily sa dozvieš v kapitole sedem) a všetkým, čo kedy chlap
bude potrebovať, a objavíš svoju hodnotu. Môže byť? Ale tým neskončíme a v tretej časti knihy nastavíme nové pravidlá hry. Dáš
chlapovi priestor byť pri tebe chlapom, aby sa o teba mohol snažiť.
No a na záver si vytvoríš svoje hranice a zásady, a budeš pre chlapa
nonstop výzvou, aby si nestrácala jeho záujem a on sa o teba snažil.

10 VECÍ, NA KTORÉ SA MÔŽEŠ TEŠIŤ
UŽ V ĎALŠEJ KAPITOLE
1. „Žena snov… netoleruje neperspektívny vzťah“ naberieš silu
a dokážeš sa konečne vykašľať na chlapa, s ktorým to nemá viac
zmysel, aby si dala priestor niečomu novému a lepšiemu.
2. Následne, keďže tvoje sebavedomie častokrát utrpí po neúspešnom vzťahu ranu, vďaka kapitole „Žena snov… sa má rada a verí
si“ získaš potrebné sebavedomie k tomu, aby si ťa chlapi vážili,
mala si sa rada a verila si, že aj ty si zaslúžiš a dokážeš mať v živote po svojom boku úžasného partnera, s ktorým prežiješ dlhý
a šťastný život.
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3. „Žena snov… je šťastná aj nezadaná“ bude kapitola ako stvorená
pre mnohé ženy, ktoré skáču zo vzťahu do vzťahu a myslia si, že
samota je nejaká choroba a len chlap ich spraví šťastnými. Staneš
sa spokojnejšou, šťastnejšou a vytvoríš si život, ktorý ťa napĺňa,
dodáva šťavu a radosť každej jednej bunke tvojho tela - s chlapom
či bez neho.
4. V kapitole „Žena snov… je príťažlivá už na pohľad“ zistíš, prečo
nás chlapov zaujíma v prvom rade váš výzor (konečne si nalejeme
čistého!), naučíš sa zaujať chlapa nielen svojím výzorom, ale aj
vyžarovaním, a upútaš jeho pozornosť od prvého momentu, ako
ťa uvidí.
5. Prezradím ti prostredníctvom kapitoly „Žena snov… je zlé dievča, dáma aj gazdiná“, akú ženu vlastne chlapi chcú a aká by si mala
byť na začiatku zoznámenia, počas randenia či vo vzťahu, aby mal
chlap pri tebe všetko, čo potrebuje, a na inú ani nepomyslel.
6. Jedna z kapitol, ktorá ti dá najviac, bude určite „Žena snov… je
hodnotná a pre chlapa neodolateľná“, kde ti ukážem, ako vybuduješ svoju hodnotu a vytvoríš svoju neodolateľnú ponuku, vďaka čomu budeš skvelým úlovkom aj pre tých vysokohodnotných
chlapov, o ktorých máš ty záujem, a už nikdy sa nebudeš dávať
pod cenu.
7. Kapitola „Žena snov… je silná, ale stále zostáva ženou“ otvorí
oči najmä tým, ktoré si myslia, že chlapa „nepotrebujú“. Aj keď
si silná žena, naučíš sa, ako mu dať priestor ľúbiť ťa a byť pri tebe
chlapom, kvôli čomu už nebudú z tvojho života chlapi utekať
(a nie je to tým, že sa ťa boja!).
8. Príde na rad aj tvoja večná slabina a kapitola „Žena snov… má
svoje hranice a zásady“ z nej spraví tvoju silnú stránku. Nastavíš
si hranice, pevné zásady a vysoký štandard, vďaka čomu ťa budú
chlapi rešpektovať a nepodľahneš zbytočne chlapovi, ktorý za to
nestojí, nemyslí to s tebou vážne či iba hrá s tebou hry.
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9. Celé to vyvrcholí kapitolou „Žena snov… je pre chlapa neustále výzvou a dáva mu len to, čo si zaslúži“, vďaka čomu ťa bude
tvoj vysnívaný chlap neustále dobývať a bude o teba bojovať aj vo
vzťahu, nerozdáš sa tak ľahko a už nikdy nedáš chlapovi to, čo si
sám nezaslúži.
10. A na základe týchto princípov už viac nebudeš do svojho života priťahovať zúfalcov, chudákov, klamárov či psychopatov, ktorí
iba márnia tvoj drahocenný čas, ale staneš sa vysokohodnotnou
ženou a pritiahneš si presne ten typ chlapa, o ktorého máš TY
záujem a ktorého si zaslúžiš. Bodka.

NEVRAVÍM, ŽE TO BUDE ĽAHKÉ
S nadšením sa pustíš do prvých riadkov a na moment ťa ovládne pocit, že svitla pre teba nádej. No prídu prvé pochybnosti. Ozve sa tvoje
staré ja. Nebudeš veriť, že to bude v praxi fungovať aj pre teba a že
aj ty to dokážeš. Vyskúšaš to, no narazíš na prvé prekážky. Nevyjde
ti všetko na prvý raz. A ty si povieš, že možno to zvládli iné, ktorým
som pomohol a nasledovali moje odporúčania a rady, ale že ty to
nedáš. Tvoja situácia je iná. Ty si iný prípad. A s touto myšlienkou
sa uspokojíš. Budeš sa aj naďalej vyhovárať a vrátiš sa späť k svojmu
predchádzajúcemu životu. To je predsa najľahšie, však? Tvoje obmedzujúce presvedčenia ťa budú stále držať ako oceľová guľa prikovaná
k tvojej nohe a nepustia ťa.
Po rady si budeš chodiť opäť k tvojim kamarátkam, ktoré majú
samy problémy s chlapmi a v ich vzťahoch to nefunguje. Budeš čítať
ženské online magazíny, časopisy a lajkovať ľúbivé články či citáty,
no v skutočnosti sa budeš cítiť ešte mizernejšie. Nemáš skutočných
mentorov. Ľudí, ktorí sú tam, kde chceš byť ty. Alebo ktorí vedia, ako
sa tam dostaneš.
Je možné, že si už čítala nejaké knihy ohľadom vzťahov, je tak?
Veď sú ich plné kníhkupectvá! Bolo to pekné čítanie, že? Pecka myšlienky! Ale, čo si si z nich odniesla? Zopár vecí aj hej, ale potom si
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knihu založila do poličky, odvtedy si ju nevidela a aktuálne zbiera
prach. To je ako kúpiť si domov stacionárny bicykel a dúfať, že schudneš. V reklame ti predsa hovorili, že ti to pomôže a ty si uvedomuješ,
že by sa ti nejaké to kilečko zišlo dať dole. Lenže ako schudneš, keď
budeš mať na tom stacionárnom bicykli povešané svoje nohavičky
a nesadneš naň ani raz za rok? Môže za tvoju nadváhu ten bicykel?
Alebo tvoja lenivosť a pohodlnosť.
Ja chápem, že to chce čas. Už teraz by si potrebovala, aby mal
deň 48 hodín, nemám pravdu? Máš toho veľa v práci, svoje koníčky,
„nebodaj“ ti doma pobehujú ešte nejaké deti. Staráš sa o všetkých
naokolo, ale na teba nejako čas nevychádza. Povieš si, že ty nemáš
čas riešiť seba, nie to ešte chlapov… Lenže to je ako keby si povedala,
že budeš chodiť do fitka až potom, čo budeš mať sexi zadok. Alebo
začneš riešiť peniaze, až keď budeš bohatá. Cítiš, že naopak to nejako
nefunguje. Tak prečo nespravíš konečne zo SEBA svoju prioritu?
A stále si ospravedlňuješ to, že ťa chlapi nechcú preto, že nie si
dostatočne príťažlivá. Že chlapov zaujíma iba to, ako žena vyzerá
a tie priemerne vyzerajúce (veď kedy by aj mali čas sa o seba starať!)
nemajú šancu nájsť si skvelého chlapa, pretože chlapi sú povrchné
hovädá. Alebo, na druhej strane, je tvoj výzor tvoja silná stránka
a stretávaš sa najmä s tým, že chlapom je jedno, aká si, chcú ťa len na
to jedno. No, pokiaľ im nebudeš nič okrem svojho výzoru a upozorňovania na svoje telo ukazovať, skutočne ťa nemajú pre čo iné chcieť.

KEĎ PRÍDE PREKÁŽKA,
PREKROČ JU A KRÁČAJ ĎALEJ
Vieš, aký je jediný rozdiel medzi tými, čo uspeli, a tými, čo nie? Tí,
čo uspeli, sa postavili na nohy o jedenkrát viac, ako tí, čo spadli na
hubu. To je celé! To, čo sa naučili, aj zaviedli do praxe. Nie, nefungovalo im to hneď. Áno, spočiatku im to neprinášalo zázračné výsledky. Ale vytrvali a potom to prišlo. U jedných skôr, u druhých neskôr.
Ale prišlo. Vzdať sa je najľahšie. To dokáže každá. Ty buď však tá,
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ktorá sa nevzdá. Prehier si už zažila v živote dosť. Je čas začať vyhrávať, čo povieš?
Verím, že každý z nás by mal mať počas svojho života mentora,
aby sme neskôr nepotrebovali nejakého terapeuta. Mentor je niekto,
komu môžeš dôverovať. Je to niekto, kto ťa bude viesť na tvojej ceste
hlavne cez svoje skúsenosti či príklady druhých. Mať mentora znamená mať priateľa, motivátora a tvojho osobného povzbudzovača.
Pomáha ti vidieť tvoju minulosť a záleží mu na tvojej budúcnosti.
Verí ti, aj keď si ty sama neveríš, a vidí v tebe viac, ako v sebe vidíš ty.
Dostane z teba to najlepšie. Mentor je tu pre teba a ukáže ti, ako sa
bezpečne preplaviť v búrlivých vodách až na druhú stranu. Ak mi to
dovolíš, s pokorou a poctou budem tvojím navigátorom.
Pokiaľ ale nepôjdeš do akcie, vzdáš sa príliš skoro a neaplikuješ
moje rady u seba a vo svojom živote, tak ti naozaj fungovať nebudú. Nedosiahneš výsledky. Presne ako s tým stacionárnym bicyklom.
Všetko, čo môžem pre teba spraviť, je, ukázať ti cestu. Návod „AKO“
v podobe dverí, do ktorých máš vojsť. Vstúpiť do nich už musíš ty.
Koncepty, princípy a metódy, ktoré odo mňa dostaneš, fungujú. Nebudú ti však slúžiť, keď ich nebudeš používať. A bez toho, aby si sa do
toho pustila naplno, ich používať nebudeš. Jedno som sa v živote naučil. Keď niečo chcem, potrebujem sa skutočne rozhodnúť a zaviazať sa
k tomu. Cez to proste vlak nejde. Žiaden plán B, iná možnosť či otvorené dvierka. Si ochotná zaviazať sa k tomu, že budeš Ženou snov?
A áno, vyžaduje si to čas. Ak chceš mať výsledky, aké si doteraz
nemala, budeš musieť postaviť seba konečne na prvé miesto. Nie práca, nie rodina, nie chlapi, dokonca ani nie deti. TY by si mala byť na
svojom prvom mieste. Je to sebecké, ale je to nevyhnutné. Pretože
keď sa rozdáš pre všetkých, nič nezostane pre teba. To je presne ako
s peniazmi. Sľubuješ si, že si začneš odkladať, budeš investovať alebo
si konečne kúpiš niečo, po čom dlho túžiš, keď ti niečo zostane. Ale
ty vieš, že na konci mesiaca, nech robíš čo robíš, stále akosi skončíš
na nule a čakáš na ďalšiu výplatu.
Čo s tým? Tajomstvo spočíva v tom, že si najprv časť dáš bokom
pre seba a zo zvyšku míňaš, na čo treba. Čuduj sa svete, vždy to neja-
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ko vyjde. Presne tak isto potrebuješ pristupovať k sebe a svojmu času.
Najprv si nájdi čas pre seba, na túto knihu a aplikovanie informácií
z nej do praxe (hoci si aj o 15 minút skôr privstaň alebo choď o 15
minút neskôr spať) a potom sa venuj všetkým ostatným tak, ako si
to robila doteraz. Zostane aj vlk sýty, aj koza celá. Každý deň máš
nových 86 400 sekúnd a každá jedna sa ráta. Ako ich využiješ ty?
Tvoj osud nie je vytesaný do kameňa. Nenarodila si sa s tým, že
tvoj život je už predurčený a nedokážeš s tým nič spraviť. V každom
jednom momente sa rozhoduješ, ako bude tvoj život vyzerať. Máš
ho len vo svojich rukách. To, čo si spravila doteraz, ťa priviedlo do
stavu, v ktorom si dnes. To už nezmeníš. Ale to, ako bude vyzerať tvoj
zajtrajšok, ovplyvňuješ už dnes. Ty sama. V tejto sekunde. Chceš, aby
tvoj život vyzeral tak ako doteraz? Alebo máš pocit, že si zaslúžiš
viac? Je to na tebe…

44

ČASŤ PRVÁ
-

REŠTART

45

KAPITOLA TRETIA

TAJOMSTVO #1
ŽENA SNOV… NETOLERUJE
NEPERSPEKTÍVNY VZŤAH

Ako byť vo vzťahu konečne spokojná alebo mať silu odísť
„Čas ide rýchlo. Takže čokoľvek sa chystáte urobiť,
tak to urobte. Urobte to teraz. Nečakajte.“
Robert De Niro

„Mal rodinu a bol ženatý. A ja som bola mladá 20 ročná šťanda, ktorá
mala svoje ideálne predstavy, ako bude tento vzťah s ním úžasný,“
začala mi opisovať svoj príbeh Libuša. A ja som začínal tušiť, že táto
naivná predstava sa čoskoro zmení na peklo.
Pokračovala: „Vydávala som sa mladá s prvým dieťaťom v brušku
a vstupovala som do vzťahu, kde nebol ešte vysporiadaný predošlý
vzťah. Na začiatku bolo všetko relatívne v pohode. Nevídali sme sa
často, bol na kamióne v zahraničí a tým, že sme o problémoch nekomunikovali, zostávali zahalené, akoby neexistovali.
Začali sa diať veci, ktoré by sa vo vzťahu nemali nachádzať, odsúvala som to a neriešila, aj kvôli deťom. Zistila som niečo, čo bolo
spočiatku pre mňa obrovským šokom. Dozvedela som sa, že žijeme
vo vzťahovom trojuholníku. Predtým som bola ja tá milenka, teraz
sa mi to vrátilo a niečo podobné prežívam z pohľadu podvedenej.
Manžel nič nemenil. Keď som s tým bola ok ja, bol s tým aj on. Časom na mňa začal psychicky aj fyzicky útočiť, dokonca aj pred deťmi.
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Bola som z toho nešťastná. Keby som odišla, nevedela som, ako to
ustáť hlavne finančne, pretože som bola s deťmi na materskej, potom
nevyšlo podnikanie, a stále do toho vošla nejaká prekážka.
Odsúvalo sa to. Život ťa ale dotlačí do momentu, aby si niečo
zmenila. Pretože dovtedy to bolo len o odsúvaní a odpúšťaní. Prvé,
čo mi napadlo, bola moja zmena nastavenia v hlave. Siahla som po
pár knihách a pochopila som, že to, čo sa mi v živote deje, je výsledkom môjho myslenia, mojich rozhodnutí a môjho nastavenia, čo si
o sebe sama myslím, čo druhým dovoľujem, aké mám hranice, a uvedomila som si, že nie som zodpovedná za nikoho šťastie, len za to
svoje. Do toho momentu som mala pocit, že som zodpovedná aj za
jeho šťastie, pretože keď sa už raz rozviedol, tak ja budem tá, s ktorou
to dá. Lenže zabudla som na to, že aj ja potrebujem byť šťastná.
Celé sa to spustilo po poslednom fyzickom útoku, kedy som si
proste povedala dosť a bola som pripravená si to jasne pomenovať.
Už som bola rozhodnutá vzťah ukončiť, no aj napriek tomu som ešte
stále v ňom zostávala a nepodala som žiadosť o rozvod. Mali sme
spolu 3 deti, bola som na ňom finančne závislá, mali sme spoločnú
hypotéku, úvery, spoločných známych, celá moja rodina bola proti
tomu, navyše som sa vydávala v kostole (ach tie sľuby) a toto všetko
sa vo mne bilo. Hľadala som spôsob, ako vzťah ukončiť tak, aby to
malo čo najmenší dopad na všetkých zainteresovaných, pretože som
si uvedomovala, akú spúšť to určite zanechá. Ale pre mňa to bude na
druhej strane vykúpením.
Nemohla som u nikoho hľadať podporu, pretože aj moja mama,
aj môj otec boli proti mne. Napriek tomu som si išla tvrdo za svojím
cieľom a nepočúvala som manipulatívne reči typu: „Kvôli deťom to
vydrž.“ Ja som im však vysvetlila, že práve kvôli deťom by som mala
vzťah ukončiť, pretože toto by deti nemali vo vzťahu vidieť, lebo si
tieto vzorce správania budú ťahať ony do svojich vzťahov. Škrípalo
to nielen medzi mnou a manželom, dokonca aj jeho milenka aktívne zasahovala do života mne a mojim deťom. Cítila som sa tlak zo
všetkých strán, i z tých, o ktorých som predtým nevedela, že existujú.
Bojovala som sama proti celému svetu. Bolo to naozaj ťažké. Ale ja
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som bola vnútorne presvedčená, že to dám. Povedala som si, že potrebujem postaviť seba na prvé miesto a či tu ten partner bude, alebo
nebude, dôležitá som ja.
Manžel sa to snažil nejako zachrániť a nasľuboval mi hory-doly,
ale ja som mala svoju predstavu, ako si odteraz predstavujem svoj
život. Každá krízová situácia však odhalila, že z jeho strany ostalo len
pri sľube, zmena nikdy neprišla. Prišlo to až do takého bodu, že keď
som ho požiadala o rozvod, nechcel odísť zo spoločnej domácnosti.
Doma sme sa obchádzali, robil mi nepríjemnosti. Toto celé vnímali
aj deti. A až po ďalšom fyzickom ataku bol nútený odísť. A mne sa
vtedy otvoril úplne iný svet…“

PREČO SA NA NEHO
KONEČNE NEVYKAŠLEŠ
Máš priateľa, manžela alebo randíš s chlapom, pri ktorom to nie je
to, čo bývalo, a máš od vzťahu s ním iné očakávania. Nie si spokojná
a začína to ovplyvňovať aj to, ako sa cítiš, a pripisuješ chybu sebe.
„Čo som spravila zle?“ pýtaš sa. Váš vzťah postupne ochladol, nie je
tam tá iskra a chémia, ako bola na začiatku, on spohodlnel, je k tebe
ľahostajný, nežnosti a intimita z vášho vzťahu prakticky vyprchali.
Prípadne sa nemá k tomu, aby posunul váš vzťah na ďalšiu úroveň.
No ty vo vzťahu s ním zostávaš, aj keď neexistuje žiaden náznak
toho, že by to mohlo byť lepšie. Z jeho strany určite nie. A ty si sama
pred sebou ospravedlňuješ, prečo si to ešte stále neukončila, aj keď
ho už neľúbiš, alebo k nemu ešte stále niečo cítiš, no zároveň si uvedomuješ, že to nemá zmysel.
Väčšinou zostávaš vo vzťahu preto, že ste už dlho spolu. Toľko si
do toho investovala, že by bola škoda zahodiť všetky tie roky, počas
ktorých ste spolu toho toľko prežili a zažili. Aj keď sa hádate, nemáte
takmer nič spoločné, o sexe už ani nehovorím. Osobne poznám páry,
ktoré sú spolu aj vyše 10 rokov, už k sebe takmer žiadnu lásku necítia
a aj tak zostávajú spolu.
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Bol tvojou prvou veľkou láskou a máš aj pekné spomienky. Dúfaš,
že sa to raz vráti. Máte spoločných kamarátov a partiu, s ktorou chodíte von, a keby ste sa rozišli, prišla by si aj o nich. Poznáte navzájom
svoje rodiny a nechceš narušiť vaše dobré vzťahy. Bojíš sa, čo by si
o tom, že ti to (opäť raz) nevyšlo, pomyslelo tvoje okolie. Máš strach,
že si už nenájdeš partnera a budeš sama. Spohodlnela si a nechce sa
ti znovu randiť, spoznávať nových chlapov úplne od začiatku s tým,
že by to mohlo dopadnúť rovnako.
Prípadne, bývate spolu a nemôžeš si dovoliť len tak odísť. Nemáš
peniaze na to, aby si sa osamostatnila a dokázala sa postarať sama
o seba. Nehovoriac ešte o deťoch, ktoré nechceš vaším rozchodom
poznačiť na celý život…
Toto je však mylná predstava. Napríklad v mojej rodine to neklapalo už 20 rokov dozadu, no naša mamina stále v tom vzťahu ostávala. Presne z týchto dôvodov. Chcela, aby sme spolu s bratom vyrastali
v úplnej rodine, dokončili sme si školu a nestresovali sme sa zbytočne. Nechcela, aby nás jej nešťastný vzťah poznačil, a tak sa „obetovala“. Kvôli nám. Pritom si však neuvedomovala, že týmto nám dáva
úplne opačný príklad. Že vlastne takto nemá vzťah vyzerať, kde sa
dvaja hádajú, sú tam problémy, nechajú si skákať po hlave, ani jeden z nich nie je v takom vzťahu šťastný. Aký je to príklad pre deti?
Keď vidia mamu nešťastnú? Otca neschopného niečo zmeniť? Vzťah,
ktorý nefunguje? Ako to asi ovplyvní ich vzťahy s ich partnermi do
budúcna, keď majú takýto vzor a predstavu?
Keď si mu niečo čo i len naznačila, že to takto ďalej nepôjde, tak
sa ti začal vyhrážať, robil na teba psychický nátlak, robil ti scény, citovo ťa vydieral a tebe ho bolo ľúto. Sľuboval ti hory-doly, ako sa všetko
zmení, no nezmenilo sa. A ty si tam, kde si bola.

NEVEZME SI ŤA, BODKA
Nechceš skončiť ani ako jedna zo žien, ktoré zostávajú po boku chlapa,
čo nemá najmenší záujem si ťa vziať. Vždy, keď vytiahneš túto tému,
vykrúca sa a zahrá to do autu. Keď bude viac času… Keď bude mať
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menej práce. Keď bude viac peňazí… Keď sa zlepší situácia… A ty
tomu veríš. Je to čistá lotéria, keď sa spoliehaš na to, že muž časom dospeje, situácia sa zmení a on si uvedomí, že ty si žena jeho života. No
ty toľko času nemáš. Neobetuj nevhodnému chlapovi najlepšie roky
svojho života v nádeji, že si ťa bude jedného dňa chcieť vziať.
Pravdaže, treba brať do úvahy aj kontext. Ak máš niečo po dvadsiatke a s tvojím priateľom - tiež študentom, ste spolu vyše roka, tak
je nerozumné dúfať, že si ťa bude chcieť vziať predtým ako doštudujete. Na druhej strane, ak máš tesne pred tridsiatkou (či dokonca
po tridsiatke!) a dlhoročného priateľa, ktorému nezapadáš do jeho
dlhodobých plánov…, nečakaj na nevyhnutné a kopni ho do zadku
skôr, ako to spraví on. Pochopila to aj Laura, ktorá mi k tomu napísala: „Pri mojich neperspektívnych vzťahoch, aj keď som vedela, že
presne toto mám urobiť, aj tak som si stále hovorila, že zotrvám a budem ho brať ako zálohu. Lenže nikdy to tak nebolo. Bol ako ohromne
ťažká kotva, ktorá ma stále ťahala ku dnu.“
V takomto prípade ti odporúčam ukončiť to prvá - teda pokiaľ
vie o tvojich plánoch do budúcna, že by si sa chcela za neho vydať.
V niektorých prípadoch ho to dokonca nakopne konečne sa snažiť,
keď zistí, že na neho nebudeš čakať večne. Ak bude chcieť druhú šancu, dostane ju iba v prípade, že sa veci posunú dopredu. Presne tak
ako Libuša v úvode tejto kapitoly, keď síce šancu dala, ale očividne sa
jej on nechytil tak, ako jej sľuboval. Ty už nebudeš viac čakať. Uisti
sa teda, že tvoj chlap vie, že si ho chceš vziať a až potom ho trochu
pritlač k múru, pokiaľ je nerozhodný. Nedovoľ chlapovi, pre ktorého
si roky podporou a si ochotná sa mu celá odovzdať (so všetkým, čo
k tomu patrí), aby márnil tvoj čas.

AKÉ MOŽNOSTI TEDA MÁŠ?
Nie si spokojná. Nie si šťastná. Nie si naplnená. Naozaj to takto má
byť do konca života? Máš sa s tým zmieriť? Máš to nechať všetko tak
a ukončiť to? Alebo sa s tým dá niečo robiť? Čo sú tvoje možnosti:
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Prvá možnosť je pokračovať v tom, čo si robila doteraz, a dúfať,
že sa niečo časom zmení. Samé od seba. Že si on zázračne uvedomí, čo bolo zle, začne na tom pracovať, napraví to a vzťah sa zlepší.
Pravdepodobne sa ale tento scenár nenaplní a pravdou je, že sa tvoja
situácia bude postupne zhoršovať. A to, predpokladám, nechceš, nemám pravdu?
Druhá možnosť je, že svoju mizériu ukončíš ihneď. Radšej skôr
ako neskôr. V podobnej situácii som bol, keď som študoval na vysokej škole. Bol som v treťom semestri, keď som sa zo dňa na deň rozhodol, že sa vybodnem na školu. A tak
Keď nespravíš nič, som nepokračoval v štúdiu a nemám
titul. Mnohí by si na mojom mieste
tak nečakaj, že sa
povedali, že keď už tam toľko chodiniečo zmení
li, aspoň doštudujú a budú mať titul.
To je ale spiatočnícke myslenie, kedy sa pozeráš dozadu. Ja som sa
pozeral dopredu a zamýšľal som sa, koľko času by som ešte stratil,
keby som pokračoval. Čas je niečo, čo ti nikto nevráti. „Michal, ale to
nemôžeš porovnávať, to je niečo úplne iné!“ Môžem a budem. Je to
to isté. Len si to ospravedlňuješ a hľadáš výhovorky. Potom platí prvá
možnosť. A tá vieš, že nikam nevedie. Čo teda spravíš ty?
Alebo je tu ešte tretia možnosť. Druhá šanca. Že by to mohlo byť
predsa len inak. S týmto chlapom. Nespoliehaš sa však na to, že ho
zrazu osvieti, ale priložíš ruku k dielu ty sama. Dáš tomu ešte šancu,
ale za istých podmienok, a potrebuješ si jasne stanoviť pravidlá. Čo
tým myslím?

KEĎ MU CHCEŠ DAŤ PREDSA LEN ŠANCU
Nedávno mi písala Simona, ktorá sa chcela rozísť so svojim priateľom, s ktorým bola 7 mesiacov. Prišiel k nej, ona si ho posadila s tým,
že sa s ním potrebuje porozprávať. Posledné dni videl, že niečo nie je
v poriadku. Povedala mu, že sa rozhodla, že by bolo lepšie, keby sa
netrápili a ukončili to. On sa jej prirodzene spýtal, či má ešte u nej

51

šancu, rovno aj s prísľubom, že sa zmení a polepší. Predtým bola
rozhodnutá, že to ukončí, ale po pozretí pár mojich videí vedela, že
to ešte nemusí byť úplne stratené.
Aj keď to pôvodne neplánovala, tak niekde v kútiku duše jej zostávala nádej. Pretože keby sa s ním rozišla, tak by samej sebe potvrdila, že si vybrala zle, opäť jej to nevyšlo a spravila chybu. A to nechce nikto. Spočiatku do toho išli bezhlavo, zaľúbili sa do seba a bola
z toho hneď veľká láska. Keď následne prvotný ošiaľ opadol, zložila
ružové okuliare a prešli do normálneho bežného života. Zrazu nastali prvé problémy, nekomunikovali spolu a vytratila sa aj chuť na sex.
On trávil príliš veľa času v práci a zanedbával ju.
Ona si tiež uvedomovala svoje chyby, ktoré spravila, a keď tomu
má dať ešte poslednú šancu, tak iba pod podmienkou, že si stanovia
jasné pravidlá, za akých je ochotná to s ním ešte skúsiť. V prvom
rade potrebovala, aby s ňou komunikoval. Našiel si na ňu aspoň pol
hodinu každý deň, bude jej 100% venovať pozornosť (žiadne ťukanie
do mobilu či pozeranie telky popri tom), porozpráva sa s ňou a vypočuje ju, keď bude treba. Taktiež, aby iba ona nechodila za ním do
Bratislavy ako taký poslušný psíček, ale aby chodil hlavne on za ňou
do Trnavy. Je predsa chlap.
Tiež mu vysvetlila, že dochvíľnosť je aj vo vzťahu dôležitá a znamená prejav úcty a rešpektu voči druhému. Dlhé čakanie a nedodržanie prísľubu preto nebude v ich vzťahu viac tolerovať ako každodennú samozrejmosť. Chcela, aby si vyhradil priestor aj pre ňu
a nenosil si prácu domov, pretože bol workoholik. Najneskôr o deviatej vypne telefón a nebude sa mu už venovať, pretože nonstop riešil len robotu, aj keď bol s ňou. Aby si našiel čas aj pre seba, venoval
sa aj sebe a išiel do fitka, na strelnicu, či našiel si nové koníčky okrem
nej a práce. Chcela dopredu vedieť o jeho plánoch, cieľoch, myšlienkach a predstavách o budúcnosti. Jeho aj ich. Aby dodržal slovo. Keď
povie, že zavolá, aby zavolal. Hoci aj o hodinu. A nie že čaká na jeho
telefonát 2 dni. Nebude to viac akceptovať a tolerovať.
Chcela, aby si ju vážil, mal k nej úctu a nerozprával sa s ňou ako
s kamarátom: „Ahoj, príď do BA.“ Ako keby na psíka zapískal a ona
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má hneď pribehnúť. Potrebuje od neho pocit blízkosti, dotyky a jeho
pozornosť. A ak tomu má dať ešte šancu, tak potrebuje mať jasno vo
vzťahu a jeho smerovaní, pretože bez jasnej vízie ich vzťahu ho svojej
mame nepredstaví. A narovinu sa ho spýtala, že či chce ešte rodinu
a deti, keďže už jedného syna z predchádzajúceho vzťahu mal.
Je jasné, že toto nedokáže zmeniť všetko hneď zo dňa na deň, ani
z týždňa na týždeň, no bude musieť sekať dobrotu niekoľko mesiacov, kým si bude istá, že to má zmysel. Minimálne snahu musí začať
preukazovať IHNEĎ. Teraz je na koni ona. Už nenechá so sebou narábať ako s handrou, začne sa zas venovať sebe a on bude musieť robiť
niečo preto, aby s ním chcela zostať. A keď to opakovane poruší, tak
vie, čo ho čaká. A rozchod bude tým pádom ľahší a ona nebude mať
výčitky. Pretože tomu dala šancu, on ju nevyužil, spravila preto všetko, čo mohla, a pôjde ďalej.

STANOV SI JASNÉ PRAVIDLÁ A DEADLINE
Keď už spolu nejaký čas randíte, či ste vo vzťahu, a ty máš pocit, že ťa
berie ako samozrejmosť a je mu váš vzťah ľahostajný, potrebuješ ho
trochu nabudiť a postrašiť, keď nechceš, aby to medzi vami stagnovalo. Keď nespravíš nič, tak nečakaj, že sa niečo zmení, a pravdepodobne to ukončí čoskoro on, keď si uvedomí, že tá iskra medzi vami
už vyhasla.
Pravdaže ti odporúčam najprv sa s ním o tom otvorene porozprávať, aby si uvedomil, že sa niečo deje. Povedz mu narovinu, čo
cítiš a ako to ty vidíš. Nemusíš na neho zvyšovať hlas či niečo mu
vyčítať. Iba povedz, čo máš na srdci a čo očakávaš od vášho vzťahu.
Daj mu čas, kedy ti môže ukázať, či to myslí vážne. Ak po tomto čase
nezmení svoje správanie, bude potrebné spraviť ráznejší krok - vziať
mu tvoju pozornosť a benefity. Potrebuješ mu dať najavo, čo stratí,
keď o teba príde. Obmedz tvoju srdečnosť, náklonnosť, drobnosti,
ktoré pre neho robíš, aby si uvedomil, že si vážiš samú seba natoľko,
že nezostaneš na tejto potápajúcej sa lodi.
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Tým, že sa stiahneš, dáš mu priestor, ktorý POTREBUJE na to,
aby si mu chýbala. Keď pre neho niečo naozaj znamenáš, ten čas,
keď je bez teba, v ňom môže vyvolať strach, že o teba príde. A jediný
spôsob, ako tomu môže predísť, je, že pre to, aby si ťa získal späť,
niečo spraví. Či už sa začne o teba viac zaujímať, brať ťa na rande,
prejavovať ti nežnosti, alebo sa na to vyprdne a nechá to vyšumieť do
stratena. To všetko ukáže, ako si ťa cení a ako je pripravený na vážny
a dlhodobý vzťah s tebou.
V oboch prípadoch nemôžeš prehrať. Keď sa s tebou rozíde, tak
sa o teba v skutočnosti nezaujímal. Ale ak sa začne opäť snažiť a získavať si ťa, vyhráš aj bez toho, aby si na neho nejako tlačila, pretože
si sa stiahla. Bude to teda jeho rozhodnutie.
Ak tomu chceš dať ešte šancu, potrebuješ si stanoviť jasné pravidlá. Zreteľne a narovinu mu odkomunikovať, čo sa musí vo vašom
vzťahu a v jeho prístupe k tebe zmeniť, čo si ochotná pre to spraviť
ty a čo môžeš naopak očakávať od neho. No a koľko čakať? Určite
nie týždeň-dva, pretože to dokáže byť
Potrebuješ mu
chlap ten najlepší a najcukríkovejší na
svete. Dlhodobo sa však pretvarovať dať najavo, čo stratí,
nedokáže. Odporúčam stanoviť si jaskeď o teba príde
ný deadline 1-3 mesiace. A keď to po
tomto čase nebude lepšie a on nesplní tvoje podmienky, tak obaja
viete, čo nastane. Nenaťahuj to zbytočne dlho. Keď sa má zmeniť, potrebuje na to dobrý dôvod. Keď túto šancu nevyužije, nie je vhodným
chlapom pre teba.

KEĎ SA VAŠE CESTY MUSIA ROZÍSŤ
Spravíš všetko, ako si mala… Dala si mu šancu, bola si ochotná zmeniť na sebe niektoré veci kvôli vám obom, no nemáš istotu ani kontrolu nad tým, či sa rozhodne odísť alebo ťa s nejakou nepodvedie. Je
to jeho voľba. Máš kontrolu len nad tým, čo spravíš ty. A keď zistíš, že
to nie je chlap pre teba, tak sa vaše cesty budú musieť rozísť. V láske
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nie je nič isté. Občas budeš mať zlomené srdce. Budeš sklamaná a ranená. Nech sa snažíš, ako sa snažíš, stále to bude bolestivá skúsenosť,
ktorú budeš oddiaľovať, ako sa len bude dať. Pretože vieš, čo ťa čaká samota, smútok, nízke sebavedomie, nedôvera voči chlapom a pocit
osobného zlyhania.
Áno, rozísť sa s niekým, koho si ľúbila, je vždy ťažké. Bolí to a zanechá to v tebe jazvu na duši. Je to ťažké vtedy, keď si myslíš, že si
stratila svoju spriaznenú dušu. Máš pocit, že už nikdy nebudeš milovať nikoho tak ako jeho. Že sa už taký, ako bol on, nenájde. A čo ak si
už nenájdeš vôbec nikoho a zostaneš sama? Keď to budeš brať takto,
tak iba umocníš svoje trápenie a budeš sa z toho dostávať (zbytočne) veľmi dlho. Každého chlapa, ktorého spoznáš, budeš porovnávať
s ním, a nikto nebude pre teba dosť dobrý. Odpíšeš ich už v zárodku.
Občas je ale rozchod to najlepšie, čo sa ti može stať. Keď ťa chlap
podviedol, klamal ti, fyzicky ťa napadol, psychicky na teba útočil,
váš vzťah dlhodobo upadá, nie si v ňom spokojná a nespôsobuje ti
radosť, mala by si odísť. K tomuto definitívnemu rozhodnutiu, pred
ktorým máš rešpekt a z ktorého máš prirodzene strach, ti pomôže
jedna skvelá technika. Logicky si zdôObčas je rozchod
vodni, prečo v takom vzťahu ešte zoto najlepšie, čo sa ti stávaš, respektíve, prečo by si v ňom
zostať nemala. A možno ešte lepšie,
može stať
zamysli sa, čo najhoršie a čo najlepšie
sa ti môže stať, keď to ukončíš. Väčšinou to býva strach z niečoho,
čo sa pravdepodobne ani nestane, ktorý ti bráni spraviť tento krok.
Chcem sa preto s tebou podeliť o príbehy tých žien, ktoré si prešli
tiež niečím podobným, a verím, že ťa to inšpiruje a posmelí.

BOLO TO OVEĽA LEPŠIE, AKO ČAKALI
Viki: „Mala som strach žiť sama (hoci mi priateľ nepomáhal s platením nájmu), strach sama zaspávať (hoci bol málokedy doma), strach
spoznať nových svokrovcov (hoci tí jeho ma neprijali), strach začínať
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niečo s niekým iným, spoznávať ho, predstaviť rodičom, kamarátom,
a strach z jeho prijatia (pritom môjho terajšieho neznášali). Ale tá
úľava, ktorá prišla v ten moment, kedy som sa to rozhodla definitívne
zabaliť, zmazala všetky moje obavy. Našla som predovšetkým seba
a ani núdza o nové vzťahy nebola. Stačilo len vybrať si a byť konečne
šťastná. Stačilo len zrealizovať ten „hrozný“ koniec a prestať žiť hrôzu
bez konca.“
Nikoleta: „Ostatné 3 roky nášho dokopy 7-ročného vzťahu som
odchádzala. Ale bála som sa. Najviac asi samoty a toho, že musím
začínať opäť odznova. Tie 3 roky sme sa postupne stali skutočne iba
spolubývajúcimi. Hoci on sľuboval zmenu, žiadna neprišla, a ja som
postupne už rezignovala a žiadne zmeny ani nečakala. Asi by to takto
pokračovalo ešte nejaký čas, no pár dní pred Vianocami 2017 som
dostala anonymnú správu na FB o jeho nevere, aj s fotodokumentáciou, a bolo vymaľované. Do pár dní som si zohnala prenájom,
kamaráti pomohli so sťahovaním, na Silvestra som môjmu ex hodila do schránky kľúče od bytu a nikdy nezabudnem na ten Silvester
v novom byte, medzi krabicami, a najmä na ráno 1. 1. - Nový rok,
nový život. Som rada, že ten moment prišiel a že som vtedy vôbec
neriešila, či budem/nebudem sama, či to zvládnem/nezvládnem, ako
to dám/nedám atď. Cítila som sa, ako keď štartuje balón a odrežú mu
posledné vrecko s pieskom.“
Nikola: „V prvom rade som spravila všetko, čo som vedela, aby
som opäť naštartovala u seba lásku a šťastie. Keď to nešlo, jednoducho som to ukončila. Bol tam, samozrejme, strach, ako si prerozdeliť
byt, auto atď. Kde budem bývať, ako budem zaspávať sama? Ale dôležitejší je vietor v plachtách, ktorý po rozchode dokážeme cítiť. Nakopne nás to novou energiou, budeme mať čas prehodnotiť si všetko, čo chceme, a akým spôsobom žiť naplno so sebou samým. Lebo
niekedy nie je ani tak chyba vo vzťahu ako v nás samých. Niekedy
potrebujeme byť chvíľu sami, aby sme našli SEBA. Keď sa neviem
rozhodnúť a mám strach, poviem si, že si tu na chvíľu, rozhoduj sa
dievča rýchlo a nenechaj si ujsť tie nádherné okamihy, ktoré môžeš
zažívať.“
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Lucia: „Je ťažké rozhodnúť sa odísť z nefunkčného vzťahu a ukončiť to, ale je to lepšie pre oboch. Zostať v takom vzťahu a zbytočne
naťahovať a strácať čas by bolo horšie, ako ho ukončiť. Veď k čomu je
vzťah, v ktorom iba trpím a ten vzťah ma nerobí šťastnou a ani nenapĺňa? To je strata času, ktorý môžem venovať človeku, s ktorým by som
bola šťastná, ale nemôžem, pretože zotrvávam v nefunkčnom vzťahu.
Radšej inteligentnú samotu ako hlúpu spoločnosť a byť šťastná sama,
nájsť samu seba, ako byť vo vzťahu, v ktorom sa aj tak cítim sama.“
Ivona: „Bola som v manželstve 3 roky. Nechcela som to ukončiť,
aj napriek tomu, že ma môj exmanžel dával poriadne dolu, nevážil
si ma a ponižoval ma. Bála som sa odísť z takého manželstva so strachom, že už zostanem asi sama a bezdetná. Aj napriek tomu, že blízki
mi dohovárali, ja som naivne verila, že bude všetko ok. Potom nastal
zlom, keď môj exmanžel odišiel do USA kvôli našej lepšej budúcnosti. A ja som zrazu zistila, aká som šťastná a spokojná bez neho.
Vôbec mi nechýbal. Začala som znova rozkvitať, rásť a vtedy som sa
rozhodla podať žiadosť o rozvod. Síce 2 mesiace vyplakával, prosíkal
ma, že on sa naozaj zmení… No ja som už bola neoblomná a trvala
som na mojom rozhodnutí. A nakoniec mi podpísal súhlas s rozvodom a ja som bola zrazu od neho úplne oslobodená. Som síce teraz
sama, ale som šťastná a konečne spokojná. Začala som sa mať znova rada, pracujem na mojom sebavedomí, ktoré som pri ňom úplne
stratila a venujem sa samej sebe a tomu, čo ma baví. Viem, že ten
pravý ešte len príde (už sa ani nezaoberám myšlienkou, koľko mám
rokov). Hlavne musím začať od seba a byť sama so sebou šťastná,
a potom môže prísť aj niekto, kto ma bude naozaj ľúbiť a vážiť si ma
tak ako ja jeho.“

KEĎ SA ROZHODNEŠ,
CELÝ VESMÍR SA SPOJÍ
Mimochodom, chceš vedieť, ako to dopadlo s Libušou? Tak ja ti to
teda prezradím. Aj keď jej rozvod nebol najľahší a on na prvé pojednávanie ani neprišiel, nakoniec dosiahla svoje: „Uvedomila som si, že
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keď sa pre niečo rozhodnem a stojím si za tým, tak sa aj celý vesmír
spojí a nakoniec dosiahnem svoj cieľ. Išla som do toho s dlhmi, nulou na karte, žiaden príjem, hypotéka na krku a tri deti. Ale začali sa
diať situácie, ktoré ma postupne zachraňovali. Našla som si prácu,
ktorá ma živila a ľudia mi začali ponúkať svoju pomoc.
Začala som samú seba vnímať inak. Cítila som svoju silu, veci,
ktoré predtým neboli možné, zrazu možné boli. Mala som pocit, že
som sa dostala z ulity, nadýchla sa a pozerám, čo všetko tam vonku
je. Dokonca sa mi upravili aj vzťahy s rodinou, súrodencami či širšou rodinou, s ktorými sme sa roky nebavili. Predo mnou sa otvoril
zrazu úplne nový život.
Keď som podávala žiadosť o rozvod, bola som psychicky pripravená na to, čo sa bude diať počas boja o deti a výživné na ne. No vedela som, že som schopná to ustáť, nech to už bude akokoľvek ťažké.
Spoznala som samú seba, objavila som v sebe skrytú silu a pochopila
som, že máme v sebe naozaj obrovskú moc urobiť a zmeniť čokoľvek,
len musíme chcieť.
Keď odišiel, deti mi poďakovali a veľmi mi držali palce, aby som
to zvládla. Prišli za mnou a povedali mi: „Mami, dáš to!“ A to ich
„mami, dáš to“, bolo na jednej strane zaväzujúce, ale na druhej strane
mi to dávalo možnosť ukázať im, že keď mám v sebe tú silu ja, dokážu ju objaviť aj ony.
Po rozvode sa ma moja mama sama spýtala, či si myslím, že ma
v mojom veku bude s tými troma deťmi niekto chcieť. Ja som sa len
pousmiala a povedala som jej, že bude ma chcieť len ten správny,
a keď nie, budem v pohode aj sama. No a práve v tom čase som sa
začala bližšie stretávať s jedným dlhoročným známym a zistila som,
že okrem toho, že máme veľa spoločných tém, máme k sebe i veľmi
blízko. Prišlo k tomu, že by sme to mohli spolu skúsiť.
Chcela som mať od začiatku medzi nami jasno a bavili sme sa
spolu veľmi otvorene. Povedala som mu, že ten vzťah nie je o mne
a o ňom. Ale o mne, mojich deťoch, o ňom a jeho deťoch. On sa na
mňa pozrel a hovorí mi: „Ježišmária, však ja ťa chcem aj s tým tvojím
príslušenstvom.“ Tak pekne to povedal a mne to prišlo také smiešne,
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ale zároveň bolo cítiť, že je to úprimné. Toto si mohol naozaj dovoliť len chlap, ktorý je chlapom a nie je vo fáze, kedy sa vyhovára,
hľadá dôvody, prečo urobil to, prečo neurobil tamto, prečo to nejde
a ako on za to nemôže… PodpoAko by mohol byť tým rujeme sa, podáme si pomocnú
pravým či spriaznenou ruku, rešpektujeme sa, vážime si
dušou, keď to nevyšlo… jeden druhého, pracuje na sebe, je
ochotný veci riešiť a prijíma zodpovednosť. Úplne iný level chlapa, ako som mala predtým. Nechcem
si ani predstaviť, čo by bolo, keby som nenabrala v sebe vtedy tú silu
to ukončiť a získať späť svoj život a svoje šťastie do vlastných rúk.“

ČO SI Z TOHO MÔŽEŠ ODNIESŤ TY
Vo všetkom zlom sa dá nájsť niečo dobré. Častokrát stačí len zmeniť
uhol pohľadu. Viem, že to nie je ľahké a každá žena na takéto niečo potrebuje obrovskú odvahu. Čo ak by som ti povedal, že dôvod,
prečo ti to s ním nevyšlo, znamená, že to nebol ten pravý pre teba?
A práve z toho si sklamaná! Ako by mohol byť tým pravým či spriaznenou dušou, keď to nevyšlo, nenapĺňal tvoje očakávania a nebolo to
podľa tvojich predstáv?
Keď toto pochopíš a pripustíš si to, tak ťa to bude bolieť oveľa
menej. Uvedomíš si, že si môžeš nájsť niekoho lepšieho, kto sa k tebe
hodí. Rozchod nie je nič dobré, ani nič zlé. Je to iba skúsenosť. A je
iba na tebe, či budeš zotrvávať vo vzťahu s chlapom, kde to nemá
žiaden zmysel, a dúfať, že sa to niekedy zmení, alebo dáš šancu tej
pravej láske, poučíš sa zo starých chýb a vstaneš z popola ako fénix.
Aby to teraz tak nevyznelo, nechcem hádzať všetku vinu iba na
chlapov. Na tvojich predchádzajúcich skrachovaných vzťahoch máš
istý podiel viny aj ty. Možno si ho príliš kontrolovala, chcela si vidieť
jeho správy, fotky, stále si mu volala, pretože raz dávnejšie mu prišla
sms, ktorú ti nechcel ukázať. Alebo si bola natoľko šťastná a spokojná
vo vzťahu, že si sa opustila, pribrala a už si nemala zmysel života, tvo-

59

je koníčky išli bokom, videla si len jeho, a keď chcel tráviť čas s inými,
namiesto s tebou, bola si nešťastná a robila si mu dusno.
Možno je čas pozrieť sa konečne na to, kde robíš chybu ty. Nie
vždy si iba obeť. Pretože pokiaľ nezmeníš isté veci aj na sebe, je jedno, že ti do života príde skvelý chlap, svojím správaním to môžeš
sabotovať a odplašíš si ho. Chlap si ťa nebude dlhodobo vážiť, keď
nemáš úctu voči samej sebe. V ďalších kapitolách ti nastavím zrkadlo
a nevravím, že sa ti bude vždy ten odraz páčiť.
Kým však staneš z popola, rozchod s chlapom sa na tebe podpíše
tak či tak. Či chceš, alebo nechceš, tvoje sebavedomie utrpí tvrdú
ranu. Ako sa z toho čo najrýchlejšie dostať? Ako si začať opäť veriť, objaviť v sebe tú silu, ktorá bola potlačená, a mať sa skutočne
rada? Odpovede na tieto otázky ťa už čakajú v ďalšej kapitole…
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K A P I T O L A Š T V R TÁ

TAJOMSTVO #2

ŽENA SNOV… SA MÁ RADA A VERÍ SI
Ako získaš vyššie sebavedomie, začneš si viac veriť
a konečne sa naučíš milovať samú seba
„Predtým, než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie,
uistite sa, prosím, či nie ste obkolesený blbcami.“
Sigmund Freud

Konečne som vyšiel po šiestich hodinách von z nemocnice, sadol
som si na lavičku a celé sa to na mňa zosypalo. Plakal som. Práve
som sa stal otcom. Vo víre pocitov a so slzami v očiach som zapol
video a začal som nahrávať. Pred celým svetom aj pred samým sebou
som môjmu novonarodenému synovi sľúbil, že aj keď neviem, ako
to celé zvládnem, budem ho ochraňovať, ľúbiť a postarám sa o to,
aby z neho vyrástol sebavedomý a silný muž, a aby som mu dal „do
vienka“ z mojej strany všetko, čo k tomu bude potrebovať. Otec roka,
povieš si? Ani nie. Iba si na základe vlastných skúseností a počúvania
tisícov mužských a ženských osudov za posledné roky uvedomujem,
kde je pes zakopaný.
Dospal som prebdenú noc a keď si Evka s malým trochu oddýchli, vzal som svokrovcov pozrieť ich prvého vnuka. Celé to prežívali
s nami a veľmi sa tešili. Prišli sme do pôrodnice na návštevu a Evka,
zotavujúc sa po cisárskom reze, mala na svojej hrudi to malé bezbranné stvorenie. Konečne sa dostal do rúk aj mne. Bol to neopí-
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sateľný pocit a v tom momente som prijal svoju rolu otca. Už nič
nebude také, ako bolo predtým, pomyslel som si.
Na rad prišla aj babka a po pár chvíľach, ako mala malého Miška
na rukách, sa tak „ťažšie“ nadýchol. A ona mu so všetkou láskou povedala: „Veru, život je ťažký.“ A bolo vymaľované. Malé 1-dňové dieťa dostalo jednu z prvých myšlienok do svojej hlávky, že život je ťažký. Od koho? Od jedného zo svojich najbližších. A keďže sa nemôže
nijako brániť, tak jeho podvedomie prijíma pravdu niekoho iného
za svoju. Okamžite ma to prebralo. Iní si to možno nevšimnú, ale ja
si dávam sakra pozor na to, aké názory prijímam a aké myšlienky si
nechávam púšťať do hlavy. Desať rokov som sa zbavoval nánosov,
ktoré mi tam zanechali či už moji rodičia, kamaráti, učitelia alebo
okolie, vďaka ktorým som býval utiahnutý, hanblivý, neveril som si
a mal som strach z hocičoho.
V tom momente som vyskočil z kresla, vypol hruď a otcovsky
som upozornil svoju svorku, nech opatrnejšie váži slová, ktoré mu
nevedomky vštepuje. Tiež si to hneď uvedomila. Jedna malá nevinná
myšlienka, povieš si. Čo robím z toho takú vedu. Lenže toho je viac.
Oveľa viac. O chvíľu to už je: „Dávaj pozor, nech nespadne; nie že sa
buchne; nejedz to, fuj,“ a k tomu sa pridá: „nešikovný chlapec; zlý
chlapec; neposlušné dieťa,“ no a o pár rokov na to: „Z teba nič nebude; nevymýšľaj, buď pri zemi; dávaj si pozor; ľudia sú zlí…“ Čo myslíš, čo z takého dieťaťa vyrastie, keď mu budú odmalička vštepované
programy, strachy a presvedčenia jeho najbližšieho okolia? Nakoniec
tomu uverí a stane sa to jeho identitou.

PREČO SA TI TO DEJE STÁLE DOOKOLA
Tvoje sebavedomie dostalo po neúspešnom vzťahu tvrdú ranu. Veríš
si menej a začínaš si myslieť, že chyba bude v tebe. Že nie si hodná
lásky. Nie si dosť dobrá, aby si si našla chlapa, ktorý ťa bude ľúbiť
takú, aká si. Ktorý sa k tebe bude správať s rešpektom a úctou. Možno
to bude tvojou povahou. Možno tvojím prístupom k chlapom. Možno tým, ako pristupuješ k sebe samej.
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Keď si neveríš, je zbytočné, že máš super postavu a hoci ti aj chlapi povedia, že si sexy, krásna či inteligentná, nachvíľu ťa to aj poteší,
ale ty tomu proste neveríš. Stačí, keď ti jeden povie niečo, čo sa mu
na tebe nepáči, zhodí ťa a tvoje sebavedomie je opäť fuč. Je to naozaj
mizerný pocit, kedy sa cítiš menejcenná, žalúdok sa ti stiahne, máš
také to vnútorné chvenie a si ako telo bez duše. Dookola sa len podceňuješ, všetko si vyčítaš a najradšej by si zmizla z povrchu zemského. Občas sa dokonca cítiš ako by si bola sama na opustenom ostrove
a… čo je najhoršie, si jednou nohou v depresii.
Prečo sa ti to ale deje stále znova a znova? Pritiahneš si chlapa,
ktorý ťa iba využíva, manipuluje, klame, vyvršuje sa na tebe, niečo si
kompenzuje, chce ťa len na sex, podvádza ťa, je zadaný… Je naozaj
vzťah s chlapmi iba o tomto? Zamyslela si sa niekedy nad tým, čím
to je, že sa ti tieto veci opakujú znova a znova? Je to osud? Náhoda?
Čo ak by som ti povedal, že za to, čo sa ti doteraz dialo s chlapmi,
si zodpovedná ty sama a chlapi sú iba zrkadlom toho, ako vnímaš
samú seba. Nie, nechcem ťa naštvať či zdvihnúť ti tlak. Len ti chcem
dať iný uhol pohľadu na to, čo sa ti deje, aby si si uvedomila, že len ty
sama máš tú moc s tým niečo spraviť. A dobrá správa je, že ty jediná
s tým aj niečo spraviť dokážeš.
Takto mi opisovala svoju skúsenosť Patrícia: „Nemala som rada
samú seba. Nemala som žiadnu hodnotu. A tak som sa aj nastavila.
Pritiahla som si chlapov, ktorých som nechcela a ktorí to dokázali využiť a v konečnom dôsledku to aj zneužili. Dokonca ma jeden z nich
bil a aj ma znásilnil. Bola to pre mňa rana. Nielen on, ale aj ja som sa
k sebe správala ako k handre. Nevedela som sa pozrieť ani do zrkadla. Istý čas som sa chlapom a sexu
Za to, čo sa ti doteraz
úplne vyhýbala. Bola som príliš
opatrná, pretože som nechcela,
dialo s chlapmi, si
aby sa to stalo znovu. Keby som
zodpovedná ty sama
však išla touto cestou ďalej, tak by
som dávno skončila niekde na psychiatrii alebo v hrobe. Ale povedala som si, že tadiaľto cesta nevedie. Odpustila som sama sebe, prestala som brať svoje telo ako odpad a beriem ho ako chrám. Schudla
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som a páčim sa sama sebe. Som sebavedomejšia a cieľavedomejšia,
a starám sa o seba. Viem sa pozrieť aj do zrkadla a konečne si povedať, že sa milujem. Priťahujem si teraz do svojho okolia takých ľudí,
ako som nastavená ja.“

NAHLIADNI NAJPRV DO SVOJHO VNÚTRA
Nie je žiadnym tajomstvom, že zdravé sebavedomie je jedna z najsexy
a príťažlivých vecí na žene. Vidieť ho v tvojej chôdzi, cítiť ho v pohľade, tvojom úsmeve a počuť ho v tóne tvojho hlasu. No a v neposlednom rade aj v tom, ako pristupuješ k chlapom a ako sa prezentuješ.
Môžeš si dať hoci aj make-up, vyplniť pery botoxom, prsia silikónom, obliecť sa do vyzývavých šiat, ale ak ti bude chýbať vnútorná istota a zdravé sebavedomie,
Byť krásna navonok
tak síce povrchných chlapov zanestačí. Tá pravá krása ujmeš navonok, no keď ťa bližšie
spoznajú, budeš pre nich len pekvychádza zvnútra.
ná, ale prázdna miska. Byť krásna
navonok nestačí. Tá pravá krása vychádza zvnútra.
Keď si nevážiš samú seba, máš nízku sebaúctu a neveríš si, tak je
úplne prirodzené a automatické, že budeš priťahovať nonstop hlavne
chlapov, ktorí ťa budú manipulovať, využívať, klamať a ty budeš len
obeťou. Pokým to nespracuješ a niečo s tým nespravíš, bude sa ti to
opakovať. Znovu a znovu. Nič sa nezmení.
Pravdou je, že všetko, čo sa ti deje „tam vonku“, všetky tie odmietnutia, skrachované vzťahy, nevhodní chlapi, ktorých priťahuješ, sú
iba predĺženou rukou a projekciou toho, čo sa deje v tvojom vnútri.
To, ako pristupuješ k sebe samej, priamo ovplyvňuje to, ako pristupujú k tebe ľudia a chlapi.
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TEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ
VZŤAH JE VZŤAH K SEBE SAMEJ
Predtým, ako si vôbec začneš hľadať svoju spriaznenú dušu v podobe
tvojho vysnívaného chlapa, potrebuješ najprv pochopiť samú seba.
Nemôžeš sa spoliehať na to, že iba chlap bude stredom tvojho vesmíru. Čím viac si si istá sama sebou, tým viac ťa budú chlapi chcieť. Bavíme sa tu o vzťahu k sebe samej. Chceš mať úžasný vzťah s chlapom,
je tak? Ale najprv musíš mať úžasný vzťah sama so sebou. Nemôžeš
chcieť, aby ťa niekto miloval alebo si milovala niekoho druhého, keď
nemiluješ samú seba. Veď ani ty by si nechcela chlapa, ktorý nemá
rád samého seba, no nie?
Jediná vec, ktorá ti bráni mať život a chlapa, po ktorom túžiš, si ty
sama. A tvoje výsledky v týchto oblastiach sú len zrkadlom toho, ako
si doteraz myslela a ako si k sebe a k druhým pristupovala. Veci sa
ti dejú preto, že to dopustíš. Vždy to však môžeš zmeniť. Je čas, aby
si sa rozhodla byť šťastná. Je čas pozrieť sa na všetky tie dobré veci
v tvojom živote a povedať si, že si to zaslúžiš! Tvoje pocity a emócie
sú priamym dôsledkom toho, ako myslíš. Ty si ich vyberáš a ty sa
rozhoduješ. Je čas začať robiť lepšie rozhodnutia.
Nech je to akokoľvek, zostaň aj napriek všetkému pozitívna. Ja
viem, že sa to teraz ľahko hovorí, avšak, vedz, že nízke sebavedomie
a to, že sa nemáš rada, neveríš si a myslíš si, že nie si hodná lásky či
skvelého chlapa, ťa neposunie nikam, akurát tak bližšie k depresii,
čo, predpokladám, nechceš, nemám pravdu?
Je dôležité, aby si pochopila, že odmietnutie, zlomené srdce či zlé
načasovanie vzťahu sú prirodzenou súčasťou dobrodružstva, počas
ktorého hľadáš svoju spriaznenú dušu. Môže sa stať, že budeš po neúspešnom vzťahu voči chlapom odmeraná či ležať v kúpeľni na dlážke a vyplakávať, keď ti chlap zlomí srdce. Alebo sa hodíš na drastickú
diétu a kúpiš si permanentku do fitka či ostriháš si vlasy po rozchode
s chlapom, ktorému si dala všetko. Je to v poriadku. Len nenechaj,
aby ťa tieto predchádzajúce skúsenosti definovali.
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Každý nevhodný chlap, na ktorého narazíš, ťa môže spraviť silnejšou. A každá nepriaznivá situácia pri randení, z ktorej sa dostaneš,
posilní tvoje sebavedomie. Zostaň pozitívna a maj hlavu vztýčenú.
Ako bude tvoje sebavedomie rásť, budeš si pri chlapoch sama sebou istejšia miesto toho, aby z teba bolo cítiť zúfalstvo a núdzu. Vďaka tomu budeš svetu vysielať svoju hodnotu a nakoniec narazíš na
chlapa, ktorý je po všetkých stránkach tvojím vysnívaným chlapom
a bude chcieť aj on teba.

ODPUSŤ DRUHÝM,
SEBE A PRIJMI SAMÚ SEBA
Keď sa zamyslím nad tým, prečo máme o sebe pochybnosti, prečo
máme určité strachy, o ktorých ani netušíme, kde vznikli, proste sa
bojíme, prečo veríme veciam, ktorým veríme, tak to nie je ani tak
kvôli vzťahom, ktorými sme si prešli. Áno, určite sa z nich niečo na
teba nabalilo a znásobilo tvoj stav, ale skutočný problém je zakorenený ešte hlbšie, ako si si ochotná pripustiť.
Tak ako mi opisovala aj Martuš, ktorá má 39 rokov a stále si nevie
nájsť partnera: „Celý život ma moja mama podceňovala a džubala.
Nepochválila ma, všetko odsudzuje. Začala som chudnúť a cvičiť,
inak sa stravovať a ona rýpe, aká som pribratá, že nechudnem, že
často a extrémne veľa jem a je vždy proti tomu, čo robím. K mojej
sestre je však úplne iná. Myslím, že moja mama mi „dáva“ iba to, čo
si zažila od svojej mamy, ktorá jej tiež city veľmi neprejavovala. Toto
je to, čo som ja moc nedostávala a som tým poznačená a odzrkadľuje
sa to na mne. Nedarí sa mi vo vzťahoch, podceňujem sa, neverím si
a bojujem s mnohými komplexami.“ Prvý krok je uvedomiť si, že takéto niečo sa deje a ovplyvňuje ťa to už od útleho detstva. Postupne.
Je to ako mor.
Potrebuješ v prvom rade odpustiť druhým, čo ti spravili. Sebe, že
si to dopustila, a potrebuješ prijať to, aká si. Žena snov je nedokonalá
a je s tým zmierená. Možno tvoje vlasy, výška, tvary, znamienko, nos
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či zadok nie sú podľa teba dokonalé, ale práve tie ťa robia jedinečnou
(a väčšinu z nich môžeš zmeniť, keď budeš chcieť). Možno si náladová, citlivá, občas hašterivá, ale to ťa robí ženou. Prijmi to. Hlavne na
to neupozorňuj všetkých naokolo, pretože, pravdepodobne, to nikto
iný okrem teba nerieši. Je to ako keď príde k tebe návšteva a prvá vec,
ktorú im povieš, je, aby si nevšímali bordel. Čo si asi začnú všímať?
Keď príjmeme naše nedokonalosti, tak naša neistota ohľadom
nich stratí nad nami moc. Pokojne to obráť na výhodu! Jedna právnička mi opisovala skúsenosť s chlapom, s ktorým bola na prechádzke a on jej medzi rečou povedal, že teraz sa mu páči jej postava viac
než tá jej svalnatá postava z minulosti. A ona sa na to urazila. Pozri,
nemôžeš ovplyvniť to, čo ti kto povie. Ale čo môžeš ovplyvniť, je tvoja reakcia na to, ktorá mu ukáže, ako si veríš. Ako mohla reagovať?
Napr. „Som rada, že sa ti moja postava páči, je super, že? A tie svaly
sú mojou spomienkou na obdobie, kedy som na sebe najviac makala
a starala som sa o seba.“ V momente spozornie, pretože zistí, s akou
sebavedomou ženou má dočinenia.
Niečo podobné sa dialo a stále deje aj mne. Robia sa mi na čele
kúty a mám začínajúcu plešinu. Ľudia ma na to upozorňujú a snažia
sa rýpnuť si do mňa, či už vedome alebo nevedome, ale ja ich vždy
s úsmevom schladím: „Teším sa na to, keď budem bez vlasov. Budem
sexy ako Bruce Willis!“ A oni sa zasmejú. Okamžite vidia, že som
s tým v pohode a že si verím. Viem o tom a prijal som to. Pokiaľ budeš ty so sebou v pohode, budú aj ostatní s tebou v pohode.

NEZHADZUJ SA V OČIACH MUŽA
Každý z nás má slabé stránky. Aj ja. Avšak keď príde na randenie
s chlapmi, nechceš im dávať najavo, že neveríš tomu, že si ich hodná.
Nesabotuj sa zbytočne. Vraví sa: „Dávaj si pozor na to, čo si praješ,
pretože sa ti to môže splniť.“
Keď budeš chlapovi neustále hovoriť o tom, že tvoja kamarátka či
kolegyňa je krajšia ako ty, prečo by nemal o nej snívať a skončiť na-
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koniec s ňou? Alebo keď budeš predpokladať, že určite ťa s nejakou
podvedie (nie preto, že by sa tak prejavoval, ale kvôli tvojej vnútornej
neistote), čo mu bráni v tom, aby to nakoniec spravil? A ty by si sa
v tom len utvrdila, že si mala „pravdu“. Skutočne? Alebo si ho k tomu
sama svojím prístupom priviedla a bola si neznesiteľná natoľko, že to
nakoniec radšej spravil. Čo myslíš?
Nikdy neupriamuj pozornosť na svoju neistotu, obmedzujúce
presvedčenia či nedostatky. Ver tomu, že si hodná jeho záujmu a že
nič lepšie ako ty sa mu nemohlo prihodiť. Aj keď tomu zatiaľ neveríš, tak sa podľa toho začni správať, pokým nenájdeš chlapa, ktorý
sa k tebe bude podľa toho chovať. Áno, máš ukázať chlapovi, ktorý
to s tebou myslí vážne, svoju citlivú stránku, aby si budovala medzi vami emocionálne spojenie, ale nemala by si neustále vyplakávať
a dávať mu najavo, že máš problém sama so sebou. Nedávaj mu zámienku pozerať na teba inak ako s obdivom a túžbou. A nikdy nevieš, či práve pre to znamienko na líci či širšie boky, s ktorými ty
zápasíš, si ťa on nevybral. My chlapi ťa neoslovujeme a nestretávame
sa s tebou preto, že sa nám na tebe niečo nepáči. Ale preto, že nás
niečo zaujalo a páčiš sa nám taká, aká si.

AKO VIDÍŠ SAMÚ SEBA
V knihe Deana Graziosiho „Návyky milionárov“ som čítal perfektný príbeh, o ktorý sa chcem s tebou podeliť. Babička si posadí svoju vnučku a rozpovie jej rozprávku
Chlapi sú iba
o dvoch vlkoch, ktorých má dievčatko
zrkadlom toho, ako v sebe. Jeden vlk je negatívny, pesivnímaš samú seba mistický, skeptický, všade vidí niečo
zlé, ako mu niekto chce ublížiť a zarobiť na ňom, ako je niečo hlúposť a nemôže to fungovať, a prináša
do života dievčaťa neistotu a strach. Druhý vlk je naopak pozitívny, otvorený novým veciam, optimistický, hľadá v druhých to dobré
a hľadá spôsoby, ako by sa problémy dali riešiť, a prináša do života
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dievčaťa hojnosť a silu. Vnučka sa spýta babičky, ktorý z vlkov to nakoniec vyhrá. A babička jej odpovie: „To záleží od toho, ktorého vlka
budeš kŕmiť.“
Tento príbeh dokonale ilustruje to, ako pristupujeme k sebe a ako
k nám potom pristupujú druhí. Všetko totižto začína od nás a vonkajší svet je iba odrazom nášho vnútorného sveta. Jednoducho povedané, čo vyžaruješ, to priťahuješ.
Všetko, čo hovoríš sama sebe a čo si o sebe myslíš, sa premieta do
toho, ako ťa budú brať aj všetci ostatní. Keď si myslíš, že nie si dosť
dobrá, nikto ťa nemá rád, nemáš v živote šťastie, že ty to nedáš, tak
automaticky sa budeš dostávať do situácií, v ktorých si to len potvrdíš. Tie situácie však za to nemôžu, ty áno. A keď sa na teba chlapi
pozrú, tak podľa tvojho prístupu k sebe samej budú k tebe pristupovať aj oni a v okamihu sa rozhodnú, či chcú alebo nechcú byť v tvojej
blízkosti. Či ich priťahuješ alebo odpudzuješ. Či si v ich očiach hodnotná alebo nie.
Tiež som sa nad tým pri písaní týchto riadkov zamyslel a napadlo
mi, že aj keď som mal štvorku z maturitného slohu zo slovenčiny,
tak som napísal už 3 knihy, z toho 2 bestsellery a teraz píšem ďalšiu
knihu. Zaujímavé, že? Aj keď som sa vykašľal na vysokú školu a nemám titul, tak sa mi podarilo uspieť, a všetci, ktorí pre mňa pracujú,
tak titul majú. Aj keď mi nevyšli 4 biznisy, tak sa teraz živím tým, čo
milujem, a pomáham tisícom ľudí. Aj keď som sám kedysi peniaze
nemal, tak dnes neváham darovať peniaze tým menej šťastným bez
toho, aby som mal potrebu sa tým chváliť. Aj keď som si kedysi sám
nevedel pomôcť, dnes dokážem vytvoriť jednoduché riešenia, ktoré
pomáhajú mužom a ženám v ich vzťahoch. Aj keď som sa vždy hanbil stáť v škole pred tabuľou, tak si dnes dokážem užívať momenty na
pódiu pred množstvom ľudí a baviť ich. Aj keď som zažil nešťastnú
a neopätovanú lásku, dnes mám po svojom boku krásnu a milujúcu
ženu, s ktorou máme spolu syna. Obe tieto verzie sú súčasťou mňa.
Ak by som sa však celý svoj život sústredil na to, čo mi nevyšlo a čo
som spravil zle, kam myslíš, že by som sa dostal?
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UŽ TERAZ SI SKVELÁ A ÚSPEŠNÁ!
Skús sa v tomto momente na malú chvíľu zastaviť a zamyslieť. Predpokladám, že ti to zrazu všetko docvaklo. Priveľmi sa zameriavaš na to,
čo ti nevyšlo, to zlé, čo ti druhí povedali, neustále sa porovnávaš s inými ženami, všetko vrátane dobre mienených rád berieš osobne a vždy
vidíš najskôr to negatívne. Uvedomuješ si ale, že čomu venuješ pozornosť, to rastie? Presne ako v spomínanej rozprávke o dvoch vlkoch.
Dovoľ mi povedať ti, že už teraz si SKVELÁ! Naozaj, myslím to
smrteľne vážne. Neveríš mi? Veď si sa predsa naučila chodiť. Narodila si sa s tým? Nie. Naučila si sa rozprávať, písať, tancovať či variť.
Zmaturovala si, spravila si si školu a dokonca si možno ťahala štúdium na fakulte chemickej a potravinárskej technológie so štúdiom
a prácou v zahraničí, pričom si budovala sama domov pre svoje dieťa
a zabezpečovala si všetko okolo, ako to bolo v prípade Ilony, ktorá sa
so mnou podelila o svoje úspechy, no aj tak cítila, že to, čo robila, bolo
málo a že všetci ostatní robia viac, a preto sú podľa nej viac atraktívni,
vtipní a zaujímaví. Nie je to šialené, keď sa tak nad tým zamyslíš?
Ešte raz, aby si to začala aj ty vnímať. Už teraz si SKVELÁ! Prečo
inak by ti chlapi napísali? Oslovili ťa? Chceli ťa pobozkať? Byť s tebou
vo vzťahu? Pretože sa im páčiš. Áno, TY! Je v tebe toľko úžasného,
len to potrebuješ sama uvidieť. Narodila si sa ako víťaz! Prečo potom
žiješ ako porazená? Ja sám som si v mojej pracovni spravil „nástenku
úspechu“. Pridal som si tam fotky všetkého, čo som za posledných
30 rokov dokázal, nech to boli akokoľvek „malé“ úspechy, a mám to
nonstop na očiach. A keď občas zaváham alebo si nie som sebou istý,
pozriem sa na svoje doterajšie úspechy a okamžite sa nabijem dávkou sebavedomia.
Napíš si sama pre seba 5-10 vecí, ktoré sú na tebe super a čo si
dokázala. Môžu to byť hoci aj maličkosti a na tie sa sústreď. Možno
si skvelá kamarátka, vieš spievať, máš super štýl obliekania, si štedrá,
dokázala si porodiť a vychovať dieťa… Určite prídeš na mnohé nápady. Uvedomíš si, že už teraz si úspešná, len si to doteraz nevidela.
Zvýši sa tvoja hodnota v tvojich očiach. Získaš na seba nový uhol
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pohľadu. Ak si myslíš, že si v živote zažila len negatívne veci, mýliš
sa. Pozri sa do minulosti a zistíš, že nie si len skvelá, ale dosiahla
a dokázala si už teraz viac, ako si zvykneš pripisovať. A tomu venuj
svoju pozornosť.
Ak si veríš, nepochybuješ o sebe a si si sebou istá, tak sa rovnako budú pozerať na teba aj ostatní. Keď je ale náš život plný neistoty a nízkeho sebavedomia, tak sa o to viac sústredíme na veci, čo
sme nezvládli, čo sa nám nepodarili, či na chyby, ktoré sme spravili.
Zabúdame však na to, čo sme spravili naozaj dobre. Aké pozitíva ti
prináša, keď myslíš na svoje chyby a ešte viac sa deptáš? Žiadne. Len
viac negatívneho. Takže je čas zabudnúť na tvoje nezdary a sústrediť
sa na tvoje výhry, nech sú akokoľvek malé.

VIERA V SEBA JE TVOJ
NAJSILNEJŠÍ SPOJENEC
V živote som už spravil zopár šialeností. Na jednom z tréningov
Andyho Winsona sme mali ohýbať roxorovú tyč. Nie zverákom či
rukami. Krčnou jamkou. Vezmi teraz svoj ukazovák, nasmeruj ho
na miesto tesne nad tvojím hrudným košom a zatlač prst dovnútra.
Presne tam. Postavili sme sa dvaja oproti sebe a dali medzi seba presne do tohto citlivého miesta roxorovú tyč s priemerom 8mm. Ozajstnú. Viem to, pretože staviame dom a dávali sme ich do betónu. Aký
je to pre teba pocit? Čo sa v tebe teraz odohráva? A to len čítaš knihu
v pohodlí domova, nestojíš na mojom mieste naozaj. Zhlboka dýchame, odriekávame si svoju mantru, obaja naraz vykročíme a krčnými
jamkami ju medzi nami zohneme. Žiadne triky. Skáčeme po sebe od
radosti a cítime sa ako víťazi. Prečo ti to vôbec hovorím?
Existuje niečo, čo nakopne takmer okamžite tvoje sebavedomie
a dokážeš aj veci, o ktorých si si predtým nikdy nemyslela, že by si
ich zvládla. Takto som ohýbal niekoľkokrát roxorovú tyč či šíp krčnou jamkou, lámal niekoľkocentimetrovú dosku vlastnou rukou či
chodil po skle a horúcich uhlíkoch - bez jediného zranenia. A tak
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isto to zvládli ženy. Dokonca dôchodkyne! Ako je to možné? Verili
sme si. A to som si neustále pred každým takýmto cvičením nahlas
opakoval: „Verím si, verím si, verím si.“ Hovoril som si to vždy, keď
som potreboval okamžite zdvihnúť svoje sebavedomie (pozn. tieto
cvičenia neodporúčam robiť doma, je nutné prejsť istým procesom
a byť pod dohľadom odborníka).
Väčšinou však majú ľudia v hlavách iné slová, že? „Ja to nezvládnem; nedokážem to; aj tak to nakoniec pokašlem,“ a podobné bludy,
ktoré sa nám tam dostali počas nášho života od rodičov, učiteľov,
kamarátov či iných. Ja to volám sračky. Bez prepáčenia. Proste si to
počúvala dovtedy, kým si tomu skutočne uverila.

ZAČNI ZALIEVAŤ SVOJU
POZITÍVNU ZÁHRADKU
To, kde si dnes, je iba výsledkom tvojich predchádzajúcich myšlienok a presvedčení, ktoré boli do teba vštepované počas výchovy
a následne rozhodnutí a krokov, ktoré si na základe nich spravila. Čo
si môžeš hovoriť, aby si dosiahla, čo chceš? Čo si môžeš povedať, aby
si utíšila ten hlas v sebe, vďaka ktorému si slabá a neveríš si?
Mám pre teba krátky zoznam afirmácií pre inšpiráciu, ktoré opisujú želanú situáciu. Tým, že si ich budeš opakovať aspoň 3x denne
počas nasledujúceho mesiaca, prejdú postupne z tvojho vedomia do
podvedomia. A práve tvoje podvedomie ovplyvňuje to, aký život budeš nakoniec mať.
• Verím si.
• Odpúšťam sama sebe, odpúšťam všetkým.
• Som spokojná, vyžarujem pozitívnu energiu, som plná radosti.
• Som na seba hrdá. Dokážem všetko, čo si zaumienim.
• Som šťastná aj nezadaná a užívam si každý jeden deň, robím
veci, ktoré ma bavia.
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• Milujem svoje telo, svoje oči, pery, vlasy, prsia, nohy a som
snom každého chlapa.
• Obliekam sa tak, aby som priťahovala pozornosť, no zároveň
zostávam vkusná, elegantná a tajomná.
• Mám vysoké nároky na muža, za každých okolností sa držím
svojich zásad a mám pevné hranice.
• Vážim si samú seba, pristupujem k sebe vždy s rešpektom.
• Som vysokohodnotná žena, ktorá si zaslúži len to najlepšie.
• Záleží mi na sebe a mám sa rada. Milujem sa.
Povedala si si niekedy takéto niečo? Nie? Tak to sa bude musieť zmeniť. Možno si povieš, že veď ty si také niečo už hovoríš. „Nechcem
byť viac sama.“ alebo „Nechcem sa viac sklamať.“ Lenže to, na čo sa
tvoja myseľ sústredí, je „samota“ a „sklamanie“. Tvoja myseľ nepozná
zápor či negatívne tvrdenie typu „nechcem“. Funguje v obrazoch.
Nebojuj proti samote, bojuj za hojnosť. Nesústreď sa na to - nebyť
sklamaná, sústreď sa na to - byť šťastná.
Predstav si to ako sadenie semienok. Čo zaseješ, to ti vyrastie.
Keď zaseješ bodliak, budeš ho pravidelne polievať a starať sa oň, čo ti
vyrastie? Nevyrastie ti z neho jabloň ani kukurica. Vyrastie bodliak,
že? Keď naopak zaseješ ruže alebo tulipány, budeš sa o ne príkladne starať, chrániť ich, polievať, budú mať dostatok slnka a tepla, čo
z nich po čase vyrastie? Je iba na tebe, čo do pôdy v podobe tvojej
mysle zaseješ. A o čo sa budeš následne starať.
Čím viac si ich budeš opakovať, vizualizovať a budeš ich preciťovať, tým skôr sa obsah týchto slov stane tvojou novou realitou.
Krôčik po krôčiku. Nauč sa chodiť predtým, ako budeš bežať. Aby si
nabrala istotu. Nečakaj žiadne zázraky cez noc. Zázračná pilulka na
zdvihnutie sebavedomia neexistuje. Tak to nefunguje.
Budovanie sebavedomia je ako budovanie svalov vo fitku. Keď
si v skvelej forme, netreba ti veľa, aby si si udržala alebo zlepšila aktuálny stav. Keď si však ako puding (ako by moja kamarátka Moni-
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ka Ludasová zo „Sama nad sebou“ povedala), potom bude potrebné
riadne zamakať na sebe a krok po kroku vysekať postavu. Bude to
bolieť, budeš to chcieť vzdať, ale nakoniec to stojí za to. To isté platí
pre tvoje sebavedomie pri mužoch.

AJ 100× OPAKOVANÁ
„LOŽ“ SA STÁVA PRAVDOU
A nehovor si to iba pre seba. Hovor si to nahlas. Prežívaj každé jedno
slovo. Rob to dovtedy, pokiaľ nepocítiš príval energie alebo zmenu
svojho myslenia. Nepoznám nikoho, kto by mal vo svojej hlave mnoho obmedzujúcich presvedčení a aj tak bol sebavedomý. K tomu ti
pomôžu dve veci, ktoré pre teba mám. Dôležité je, aby si mala tieto
slová a pozitívne myšlienky, ktoré ťa nakopnú, neustále na očiach.
Preto som pre teba ako darček pripravil na stiahnutie pozadia na
tvoju pracovnú plochu, mobil či A4ku s pozitívnymi afirmáciami,
ktoré si môžeš vytlačiť a dať na svoj nočný stolík alebo nástenku. Prečítaj si ich každé ráno po zobudení a večer pred spaním. Presne to
budú myšlienky, s ktorými budeš vstávať a s ktorými budeš zaspávať.
Stiahnuť úplne zdarma si ich môžeš po prihlásení sa v členskej zóne
medzi podpornými materiálmi na www.knihazenasnov.sk/bonusy.
A čo počas dňa? Môžeš to spraviť ako ja. Nastav si postupne na
každý deň budíky na 10:00 hod. a do poznámky, ktorá sa ti pri budíku zobrazí, napíš napr.: „Som spokojná, žiarim, som plná radosti.“
K budíku o 15:00 hod. si napíš do poznámky: „Som žena s vysokou
hodnotou, zaslúžim si len to najlepšie.“ A k budíku o 19:00 hod. si
daj: „Záleží mi na sebe a mám sa rada. Milujem sa.“ Alebo si tam
doplň pokojne nejaké svoje vlastné „posilovače sebavedomia“.
Pamätaj však, že presne tak, ako nestačí ísť jedenkrát do posilky,
aby si sa dostala do formy, tak nestačí si iba raz tieto afirmácie opakovať, aby si zvýšila svoje sebavedomie, viac si si verila a mala si sa
radšej. Potrebuješ to robiť pravidelne, každý deň, až kým nezačnú
ovplyvňovať tvoje správanie a tvoje výsledky.
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KEĎ TO ZAČNEŠ SKUTOČNE AJ ROBIŤ
Keď mi napísala Erika, cítil som, že potrebuje pomôcť hlavne s jej
sebavedomím. Bola krásna mladá žena, no neverila si a to sa prejavovalo aj na jej vzťahu k chlapom. Vzal som si ju teda pod svoje krídla
a dal som jej za úlohu, nech si číta spomínané pozitívne afirmácie
každý jeden deň. Po vyše týždni, keď som sa s ňou opäť bavil, mi
povedala:
„Najprv som to brala ako úlohu, ktorú si teda budem robiť a budem si to čítať. Ale asi po 2-3 dňoch, keď som bola aj v práci a vyskočili mi tie negatívne pocity a emócie, ktoré sa drali na povrch, som si
zobrala aj na wécko so sebou telefón a vždy som si to prečítala. Povedala som si, že už aby to bolo. Asi na štvrtý deň som to začala vnímať
tak, že to nie je len niečo napísané, čo mi niekto nadiktoval a ja to
tak mám urobiť a za 3 mesiace to bude, ale chcela som si to úprimne
povedať, že som šťastná aj nezadaná, páčim sa sama sebe a podobné
vyhlásenia, ktoré som si opakovala. Možno by som sa ešte hanbila
to povedať pred niekým, že som úžasná či mám peknú postavu, ale
postupom času sa ja sama cítim dobre, keď si to prečítam, keď na
to myslím a keď sa s tým postupne stotožňujem. Časom sa to stane
mojou súčasťou a bude to pre mňa veľmi dobre. Robím to pre seba.“
Niečo podobné si zažívala aj Patrícia, ktorú vďaka jej nízkemu sebavedomiu využíval chlap, ktorému odovzdala svoje city: „Mala som
platonickú lásku, môjho kamaráta, ktorý ma využíval len na sex. To
som ale ja už viac nechcela. Uvedomila som
si, že tadiaľto cesta za úctou k samej sebe
Čo vyžaruješ,
nevedie. Stretla som ho po ôsmych mesiato priťahuješ
coch a vďaka tvojim radám nechápal a pozeral na mňa s otvorenými ústami. Stála pred ním iná žena. Sebavedomá, ktorá si váži samú seba. Vďaka Michalovi som si uvedomila,
že práve takúto ženu chlapi v skutočnosti chcú. Stalo sa to, že ma
chcel opäť dostať do postele, keď videl, kam som sa posunula a aká
dnes som. Ja som si svoju česť a hranice udržala a on ma do postele
nedostal, aj keď som bola predtým na neho namotaná.“
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S VYŠŠÍM SEBAVEDOMÍM A LÁSKOU
K SEBE SAMEJ PRICHÁDZAJÚ ÚŽASNÉ VECI
Hádaj, čo aplikujem každé ráno na miniprechádzke s mojim ročným
synom. Uvedomujem si silný a narastajúci vplyv rodiny, okolia aj návštev, ktoré k nám prichádzajú a očkujú ho negatívnymi myšlienkami
a prenášajú na neho svoje strachy a obmedzujúce presvedčenia.
Čo mu hovorím ja, pýtaš sa? Dookola to isté: „Veríš si; si odvážny;
si sebavedomý; si akčný; zvládneš to; dokážeš všetko, čo si zaumieniš; vytrváš, pokým neuspeješ; nikdy sa nevzdáš; si úspešný; si bohatý; si slobodný, ďakujem ti; milujem ťa!“ Čo myslíš ty? Keď bude
vyrastať už od prvého dňa s pozitívnymi myšlienkami, ako na tom
asi bude, keď začne chodiť do školy? Počas dospievania, v puberte?
V dospelosti? Ja to nebudem nechávať na „osud“ či „náhodu“, respektíve na druhých. Čo ty?
Keď si veríš, si si istá sama sebou, máš sa rada a vážiš si samú
seba, všetko ide zrazu ľahšie. Seba dokážeš postaviť na prvé miesto
a začneš sa sústrediť primárne na svoje potreby. Nebudeš riešiť, kto
si čo o tebe myslí, pretože ten najdôležitejší názor je ten tvoj. Konečne naberieš odvahu rozísť sa s chlapom, s ktorým to nemalo zmysel
a ktorý si ťa nezaslúžil. Budeš pracovať na sebe po všetkých stránkach a budeš chcieť byť tou najlepšou možnou verziou samej seba.
Začneš žiť život podľa seba a vyplníš ho ľuďmi a aktivitami, ktoré ti
budú robiť radosť a ktoré budeš milovať. Chlapi, ktorí ti prídu do cesty,
pochopia, že to s tebou nebudú mať ľahké, pretože máš vysoké nároky
nielen na seba, ale aj na svojho partnera. Vybuduješ si svoje pevné zásady, hranice, štandardy a nebudeš tolerovať chlapom ich neprípustné
správanie, vďaka čomu si pritiahneš do svojho života konečne lepších
chlapov, ktorí to budú s tebou myslieť vážne. Pokiaľ však nezačneš
milovať samú seba, nezaslúžiš si, aby ťa miloval niekto druhý.
Mnohé ženy však nepoznajú stav „nezadaná“. Skáču zo vzťahu do
vzťahu a silou mocou potrebujú niekoho mať. Hocikoho. Špeciálne
v prípade, keď už nazbierali istý počet rokov ako strom letokruhov.
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V ďalšej kapitole sa s tebou podelím o jednu z najdôležitejších
vecí, ktoré môžeš pre seba (a pre chlapa) spraviť, aby si nebola na
chlapovi závislá, nepôsobila zúfalo a nebolo z teba cítiť potrebu
niekoho mať za každú cenu. Odhalím ti, ako vybuduješ život,
ktorý budeš milovať a budeš konečne šťastná s chlapom či bez
neho. Si na to pripravená? Pusti sa do ďalšej kapitoly.
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K A P I T O L A P I ATA

TAJOMSTVO #3

ŽENA SNOV… JE ŠŤASTNÁ AJ NEZADANÁ
Ako byť spokojná aj sama so sebou a milovať svoj život
„Niektoré ženy sa rozhodli nasledovať mužov a niektoré ženy sa
rozhodli nasledovať ich sny. Pokiaľ vás zaujíma, ktorou cestou ísť,
pamätajte, že vaša kariéra sa nikdy nezobudí a nepovie vám,
že ona vás už nikdy nebude milovať.“
Lady Gaga

„Vieš, ja neviem, či ťa ešte ľúbim, zdá sa mi, že sme spolu už iba zo
zvyku, ja si chcem ešte užívať a nechcem sa pripútať, beriem ťa skôr
ako sestru,“ povedal mojej Evke jej bývalý priateľ po ôsmych rokoch.
Tak sa rozišli, nechcela mu brániť v slobode. No bol to pre ňu veľký
šok. Chlap, ktorému dala 8 rokov svojho života a čakala, že sa zoberú
a bude jej životným partnerom, je zrazu preč. Zmocnil sa jej pocit
zúfalstva a beznádeje. Mala pocit, že si už nikoho nenájde a nevedela
si predstaviť, že by ju niekto chcel. Jej sebavedomie dostalo ranu pod
pás a prvé dni po rozchode preplakala. O niekoľko dní si však povedala, že utápaním sa vo vlastnom žiali sa nikam nepohne. Nechcela
sedieť sama na intráku, potrebovala hľadať riešenia, ako sa dostane
von z tejto situácie.
A tak sa Evka zaregistrovala na Pokeci s cieľom, že si nájde nových kamarátov, pretože okrem svojho priateľa nepoznala nikoho
iného. On žil v inom meste, kam za ním dochádzala, a v Nitre mala
zostať zrazu sama. Nestretávala sa však s tými chlapmi preto, aby si
niekoho našla, ale preto, aby nebola sama. Zrazu sa cítila žiadaná,
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nabrala vyššie sebavedomie a nenudila sa. Každému dopredu povedala, že nechce nič riešiť.
Evka si uvedomovala, že vo vzťahu trochu spohodlnela. Nestarala
sa o seba až do takej miery, aby pútala pozornosť iných mužov (bola
predsa zadaná), pribrala pár kíl navyše, vlasy nosila v cope, šaty vymenila za pohodlnejšie rifle a tričká, a lodičky za pohodlné tenisky
a nízke topánky. Po rozchode prešla opäť do módu „pre krásu sa trpí“
a začala sa viac parádiť. Upravila stravu a schudla, nahodila topánky
na vysokom opätku, rozpustila si vlasy, vysadila okuliare pri bežnom
nosení, viac si dávala záležať na make-upe.
Bola znovu v kurze. A chlapi začali mať o ňu čoraz väčší záujem.
Prirodzene jej to lichotilo a naberala tak sebavedomie. Vyžarovala
pozitívnu energiu, začala sa usmievať na ľudí a viac si všímala okolie
a druhých. Počas vzťahu bola skôr utiahnutá, ako keby mala klapky na
očiach, nikoho neregistrovala a nepotrebovala, aby si ju niekto všímal.
Po rozchode obnovila vzťah so svojimi kamoškami a sesternicou.
Začala chodiť viac do spoločnosti, trikrát do týždňa išla von na kávu,
či zabaviť sa na diskotéku alebo koncert. Popri tom si začala privyrábať brigádami, aby si tie kávičky mohla dovoliť, pretože sa nespoliehala na to, že ju chlap automaticky zakaždým pozve. Chcela byť
nezávislá a samostatná. A v tomto období som ju spoznal ja…

CHYBA PO ROZCHODE
Obrovská chyba, ktorú môžeš po rozchode spraviť, je, že sa namotáš
hneď na prvého chlapa, ktorý ťa chce a ktorý ti dá pocítiť, že si žiadaná a výnimočná. Teda ten pocit, ktorý po poslednom neúspešnom
vzťahu potrebuješ ako soľ. Snažíš sa zaplniť prázdne miesto, ktoré
v tvojom živote nastalo, a nechceš byť sama. Táto predstava ťa desí.
A presne vtedy si náchylná robiť veci, ktoré by si za normálnych
okolností nespravila.
Po dlhšej dobe sa mi ozvala kamarátka Lucka, ktorá na mňa spustila: „Páči sa mi zadaný chlap a očividne aj ja jemu. V takejto situácii
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som prvýkrát a, popravde, neviem, čo mám robiť. Je tam chémia,
ale má priateľku. Tak neviem, ako sa v tejto situácii mám zachovať.
Veľmi ma priťahuje a cítim pri ňom zvláštny pocit, neviem to vysvetliť. Bežne by som zadaného neriešila. Nedokážem Obrovská chyba, ktorú môžeš
ani poriadne vysvetliť, čo
po rozchode spraviť, je, že
cítim. Najhoršie na tom
sa namotáš hneď na prvého
všetkom je, že jeho pocity
chlapa, ktorý ťa chce
vo vzťahu ku mne sú rovnaké. Vždy som sa držala svojich hraníc, aj keď sme sa stretli, držala
som si odstup. Ale on so mnou flirtoval a pokúšal šťastie. A teraz si
neviem pomôcť. Ja už nechcem byť sama. Už som dlho sama. Tiež
niekoho chcem!“
Presne tak, ako sa v reklame na Snickers hovorí: „Keď si hladný,
nie si to ty.“, tak tu platí: „Keď si zúfalá a nešťastná sama, nie si to ty!“
Tento stav „núdze“ a „zúfalstva“ ťa privádza presne do týchto situácií, v ktorých sa aj teraz nachádzaš. Tak ako aj mnohé iné ženy. Proste
chcete „hocikoho“, len aby ste si naplnili tieto potreby.
Jedna z vecí, ktorá nás chlapov dokáže odradiť, je, keď žena zúfalo
túži po vzťahu, pretože nemá svoj vlastný život, ktorý by ju napĺňal.
Zúfalá žena bude nešťastná a nespokojná so svojím aktuálnym stavom a bude to prenášať aj na chlapa.
Navyše, keď sa takto upneš na chlapa, ktorý ťa nie je hoden a netúži tak po tebe, tvoje správanie bude pre neho totálne nepríťažlivé. Môžeš mať majetnícke sklony, byť príliš žiarlivá, či vybuchovať v momente, keď sa ti nebude chvíľu venovať. Kvôli tvojej núdzi si budeš čoskoro
nárokovať na jeho čas, jeho ostatné vzťahy (kamarátov, ženy) a taktiež
aj jeho ostatné oblasti života. Necháp ma zle. My chlapi túžime byť
žiadanými. Avšak potrebujeme si to najprv nejako zaslúžiť a nechceme cítiť, že to je z dôvodu, že sme ti akurát prišli do rany a ty nikoho
momentálne nemáš a chceš. Inak stratíme veľmi rýchlo záujem.
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NIKDY NEZRAĎ SAMÚ
SEBA KVÔLI CHLAPOVI
Nezáleží na tom, ako dokonalý je chlap, o ktorého máš záujem, nikdy
neupusti z toho, čo máš rada len preto, aby si získala vzťah. Chlapi nechcú ženy, ktoré sa vzdajú všetkého len preto, aby mohli byť
s nimi. Tvoja dôstojnosť by mala byť vždy dôležitejšia ako to, či vo
vzťahu si alebo nie.
Keď sa budeš snažiť byť ideálna pre chlapa tým, že zradíš samú
seba len preto, aby si sa mu zapáčila,
Občas to, že chlap bude to pre neho nepríťažlivé a nedôszuteká, je v tvojom tojné. Tým mu len dáš najavo, ako
najlepšom záujme málo si vážiš samú seba a svoje priority v živote. Nemala by si meniť svoje zvyky či aktivity len preto, aby si sa zapáčila chlapovi, špeciálne
v prípade, keď je to pre teba niečo naozaj dôležité, čo ti robí radosť
a definuje ťa.
Veľa žien sa vzdáva vecí, ktoré milovali robiť, kvôli chlapom. Janka cestovala so svojimi kamoškami aspoň raz do mesiaca do nového
mesta či krajiny a cez víkendy sa venovala fotografovaniu. No a vtedy
spoznala svojho (už teraz bývalého) priateľa Tomáša. Jeho nebavilo
až tak veľmi cestovať a cez víkendy chcel tráviť čas inak. Janka prestala cestovať a cez víkendy robili to, čo chcel on, aby ho nestratila.
Mala pocit, že keby mu povedala nie, tak by sa o ňu viac nezaujímal.
Znie to tak nevinne, že?
Janka sa postupne vzdávala toho, čo milovala a čo ju robilo šťastnou, aby sa zapáčila chlapovi, s ktorým bola. A postupne sa stávala
niekým iným. Ani si neuvedomovala, že sa niečo deje, až kým nebolo neskoro. Jej kamošky si to všimli, ale nechcela ich počúvať.
Tomáš najprv chcel, aby robili iné veci, ale postupne sa ani on necítil v takom vzťahu komfortne a začal sa cítiť zviazaný. Dokonca sa
jej pýtal, prečo už necestuje s kamoškami a prestala aj fotiť. Postupne
sa stratila iskra a aj sex sa vytratil zo vzťahu. A to ju ešte viac zneistilo
a bola ochotná sa vzdať ďalších vecí, len aby ho nestratila.
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Ona len chcela, aby to bolo také ako na začiatku. Stratila však svoju vášeň, svoje kamarátky a aj samú seba. A očakávala, že Tomáš pre
ňu spraví to isté. A on si ani neuvedomoval, čo všetko ona pre neho
obetovala a čoskoro chcel mať viac priestoru a menej tlaku.

TOTO SA STÁVA VEĽMI ČASTO
Vzťah je zrazu väzením, plný očakávaní a chlap si zrazu nie je istý, čo
cíti, a potrebuje slobodu. Chce si užívať a chýba mu to. No a žena sa
ho snaží získať tým, že sa mu bude doprosovať a bude na neho ešte
viac tlačiť. A odovzdá mu aj to posledné, čo jej zostalo - jej úctu.
Na základe ružových okuliarov sa ti aktivity muža tak veľmi páčia,
že si ochotná vzdať sa svojich záujmov a uprednostniť tie jeho. Pritom
predtým, ako si ho stretla, si danou aktivitou pohŕdala alebo si ani
nevedela, že existuje. Miluješ všetko, čo miluje tvoj muž. Spravíš niečo
alebo budeš niekým pre neho len preto, aby sa o teba zaujímal či získala si ho. Tvojím snom môže byť adoptovať si deti, cestovať po svete, byť úspešnou podnikateľkou… nech je to čokoľvek, nedávaj to na
vedľajšiu koľaj, pretože sa kvôli tomu môžeš nakoniec cítiť mizerne.
Nestojí to za to. A špeciálne by si sa mala mať na pozore pred chlapmi,
ktorí ťa budú nútiť k tomu, aby si sa týchto vecí vzdala len kvôli nim.
Občas to, že chlap zuteká, je v tvojom najlepšom záujme. Nemusíš sa pozerať na každé odmietnutie ako na niečo, čo je zle alebo že
si spravila ty nejakú chybu. Každý z nás má rôzne túžby v živote a to
je v poriadku. Takže ak sa nechceš cítiť mizerne, stoj si za tým, čo
v živote chceš, čo je pre teba v živote dôležité, a nesnaž sa chlapovi za
každú cenu zapáčiť. Keď sa mu nepáči, dovidenia!
Miesto toho mala spraviť Janka úplný opak. Mala sa vrátiť k tomu,
čo ju robilo šťastnou a napĺňalo ju. Toto je to, čo spraví sebavedomá
žena. Keď si bola niekedy v takejto situácii, tak to, čo potrebuješ spraviť, je obnoviť ten čas, ktorý si trávila s kamarátkami, keď si cestovala
alebo si po víkendoch fotila. Potrebuješ mať svoju nezávislosť a veci,
ktoré si robila predtým aj mimo chlapa. Pre chlapa je príťažlivá žena,
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ktorá je nezávislá od neho, pretože bude mať pocit, že aj on môže mať
svoju nezávislosť, ktorú tak potrebuje.
Len netreba zabúdať na to, aby si mala spoločné aktivity aj s tvojím partnerom. Aby si si z toho nevzala, že Janka si má cestovať po
svete, každý víkend fotiť a neviem, kedy by mala mať ešte čas na partnera. Avšak aj to sa dá skĺbiť a spraviť kompromis, keď sa chce, tak
ako sa to napríklad podarilo Laure: „Ja som v začiatkoch chodenia
s mojím priateľom chodila fotiť svadby, páriky a akcie a cez týždeň
a počas jedného víkendového dňa som popri normálnej práci učila v jazykovej škole. Čiže som mala na neho minimum času. Musela som sa ale rozhodnúť, či chcem rozvíjať vzťah alebo zarábať za
každú cenu. Fotenia som obmedzila a síce dodnes fotím, ale nie už
tak často. Fotenia nahradili spoločné výlety, z ktorých máme krásne
spoločné zážitky. Jazykovú školu som po pol roku nechala a zmenila
zamestnanie za také, pri ktorom už ďalší zárobok nepotrebujem. On
taktiež zmenil zamestnanie za také, kedy nám v spoločnom živote
nechýbajú peniaze a obaja sme šťastní aj spokojní.“

NECHOĎ ALE HNEĎ
ZO VZŤAHU DO VZŤAHU
Potrebuješ chytiť druhý dych. Nevyšlo ti to predtým z nejakého dôvodu, a keď to skúsiš znovu s tým istým prístupom a nastavením,
vstúpiš do tej istej rieky. Nepoučila si sa, nič si nevyriešila, nenastavila nové pravidlá, nezmenila si seba a bude sa ti to opakovať znovu.
Je to len otázka času. Nechaj si priestor medzi dvoma vzťahmi. Ženy,
ktoré nevedia byť samé so sebou, hľadajú záplatu na svoju samotu vo
vzťahu. Ale istotu, šťastie a sebavedomie nezískaš od niekoho iného.
Zvonku. Získaš ich zvnútra.
„Partnera som vždy mala od svojich 15tich a skákala som zo
vzťahu do vzťahu,“ opisovala mi svoj príbeh Janka. „Práve to, že
som nevedela byť sama, zabilo každý môj vzťah. Mala som strach,
že ma partner opustí a ja zostanem sama, že si nenájdem lepšieho
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partnera. Zároveň som nevedela byť sama so sebou. Vyžadovala
som od partnera, aby sme stále mali spoločné všetky aktivity a mala
som neprimerané nároky. Svoje komplexy a to, s čím som bola
nespokojná, som prenášala na neho,“ priznala si otvorene.
„Veľa žien v mojom okolí má problém opustiť partnera kvôli tomuto strachu zo samoty, aj keď sú nespokojné. Ale to vychádza z nespokojnosti so sebou. Po rozchode som bola rok sama. Bol to najťažší
a zároveň najlepší rok môjho života, vďaka ktorému mám teraz krásnu rodinu a šťastný vzťah,“ uzavrela Janka a bolo jasné, že aj to zlé sa
môže nakoniec na dobré obrátiť.

BUĎ ŠŤASTNÁ AJ NEZADANÁ
Kto povedal, že byť sama a nezadaná je niečo zlé? Že je to nejaká
choroba, ktorej by si sa mala zbaviť za každú cenu? Pripomína ti to
tvoja mama zakaždým pri nedeľnom obede, že prečo si už konečne
niekoho nenájdeš? Pomaly všetky tvoje kamošky, bývalé spolužiačky
či rovesníčky už svojho chlapa majú a niektoré majú dokonca už aj
deti? No a čo? Otázka je, koľké z nich sú skutočne šťastné. S chlapom
či bez neho.
Hľadaj si chlapa až v momente, keď budeš sama na to pripravená
a za tvojich podmienok. Nie podľa toho, čo od teba očakávajú tvoji
rodičia, ako s tebou zametajú tvoje hormóny či emócie, alebo či už
tvoje kamošky niekoho majú alebo nie.
Byť nezadanou je úžasná skúsenosť! Máš priestor a čas na samú
seba. Na priateľov, rodinu, svoje koníčky… Robiť veci, ktoré si vždy
chcela robiť. Veci, na ktoré nebol čas, keď si bola s niekým.
Áno, možno ti táto sloboda nepríde až taká príťažlivá, ale na tom
spoločne popracujeme. Pozri. Toto je možno tvoja posledná šanca
vybudovať svoj život predtým, ako príde manželstvo a deti. Život,
ktorý budeš milovať a ktorý ťa bude napĺňať. Život, ktorý bude patriť len tebe, mimo vzťah. A toto bude mať obrovský dopad na tvoju
sebahodnotu a to, ako ťa budú vidieť aj chlapi. No a v neposlednom
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rade aj na to, aký vzťah budeš mať. Vo vzťahu sa úžasný život buduje ťažšie. Chcela by si ísť cestovať a spoznávať nové krajiny? Môžeš.
Zoberte sa s partiou a choďte. Nie si
Nikdy nedopusti, aby viazaná na jedno miesto a môžeš si
užívať. Chceš rozbehnúť niečo vlastbol chlap pre teba
né, mimo svoju prácu? Zrazu to nie
tvojím koníčkom
je také riskantné a nezodpovedné,
keď to robíš kvôli sebe, nie kvôli rodine. Čo tým chcem povedať, je,
že čokoľvek si chcela spraviť, ten najlepší čas je teraz.
Neodporúčam ti zanevrieť na mužov úplne. Je v poriadku užívať
si život plnými dúškami a popritom sa zoznamovať s novými mužmi.
Budeš ich tak mať potom v okolí dostatok, keď budeš rozhodnutá ísť
opäť do vzťahu.

TY JEDINÁ MÔŽEŠ
SPRAVIŤ SAMÚ SEBA ŠŤASTNOU
Nesnaž sa nájsť si niekoho, aby si bola šťastná. Buď šťastná a nájdi si
niekoho, aby si to s ním mohla zdieľať. Sprav svoj život tak sakra fantastickým, že budeš musieť rozmýšľať, kde tam ešte napraceš chlapa.
A hľadaj si chlapa až v momente, keď budeš mať tak skvelý život, že
už len s chlapom bude môcť byť lepší.
Dávaj mu najavo: „Som šťastná aj sama, ale túžim po tom, aby si
bol súčasťou môjho života, pretože si toho hodný.“ Musíš mať ale jasno v tom, čím obohacuje tvoj život. Keď chlap takú ženu stretne, chce
byť súčasťou jej úžasného života. A nebude sa obávať, že sa na neho
pricucne ako prísavka. Chlap má totižto, prirodzene, obavu, že budeš
na ňom závislá a nebudeš mať svoj život. Bude sa o teba viac zaujímať
v momente, ako zistí, že nie je hlavnou prioritou v tvojom živote.
Chlapi chcú ženu, ktorá je šťastná aj nezadaná. Chceme cítiť, že
si spokojná so svojím aktuálnym stavom a ty sama si sa rozhodla,
že to tak bude. Si nezávislá, spokojná, máš svoje koníčky a vášne.
Si naplnená, vypĺňaš svoj čas aktivitami, ktoré miluješ, pracuješ na
sebe, vzdelávaš sa, staráš sa o seba… S chlapom či bez neho. A toto je

85

presne stav, ktorým si pritiahneš skvelého chlapa. Ktorý vidí, že nie si
na ňom závislá a nepotrebuješ ho za každú cenu. A vyberieš si ho len
preto, že tvoj život s ním bude ešte lepší, ako už je. Toto chlap chce.
Toto je šialene príťažlivé pre chlapa, pretože z teba necíti pocit zúfalstva alebo že potrebuješ mať chlapa, ktorý ťa bude robiť šťastnou.
Vysielaš tým sebavedomie a vysokú hodnotu.
Všimni si, že som nepovedal „uspokojená“. To je na druhej strane
nebezpečné, pretože si tým pádom na chlapov zanevrela, vzdala si
to, nepotrebuješ chlapa k svojmu životu, radšej budeš sama a nezaujímaš sa o nejaký partnerský vzťah.

100 DNÍ PRE SEBA
Mám pre teba výzvu. Teda v prípade, že sa ju rozhodneš prijať. Varujem ťa dopredu, že nebude ľahká. Bude to chcieť pevnú vôľu, vytrvalosť a silu. A budeš sa musieť vykašľať na chlapov. Žiadne rande,
žiadne bozkávanie, žiaden sex, žiadne dúfanie pri tom novom, čo ti
práve napísal, alebo sa na teba usmial, že „to by mohol byť konečne on!“ Práve s tebou po týchto riadkoch zamávalo a potrebuješ sa
niečoho chytiť? Rozdýchať to? Je to úplne normálne. Avšak na konci
výzvy, ktorú pre teba mám, budeš šťastná, spokojná sama so sebou,
budeš mať život, ktorý ťa baví, koníčky, ktoré ťa napĺňajú a pri ktorých strácaš pojem o čase. Budeš mať skvelé vzťahy, budeš lepším
človekom po všetkých stránkach s fantastickým pocitom vo svojom
vnútri, úsmevom na tvári a radosťou z každého dňa. Zažiarili ti práve
oči a cítiš jemné vzrušenie v brušku? To už znie lepšie, že? Pýtaš sa,
čo preto budeš musieť spraviť?
Je to jednoduché. Postaviť SEBA na 1.miesto. Počas nasledujúcich 100 dní neriešiť chlapov, ale seba. Prestaneš hľadať niekoho na
vyplnenie svojej prázdnoty a začneš ju vypĺňať sama sebou. A práve
vtedy chlap príde, keď budeš vyžarovať šťastie a spokojnosť so svojím
životom a so sebou, nie zúfalstvo a núdzu. Nemusí ti to teraz dávať
zmysel, dôveruj procesu.
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Presne túto istú výzvu dostala odo mňa aj Erika, ktorá chcela zabudnúť postupne na kolegu a dostať ho z hlavy. Ale, čo máš tých 100
dní robiť, keď idú chlapi bokom? Nechajme Eriku, nech je pre teba
inšpiráciou v tomto. Vymenujem len zopár vecí, do ktorých sa konečne pustila, keď postavila seba na prvé miesto.
„Kúpila som si knihu, ktorú som už dlho odkladala a naplánovala
som si, že sa na to pozriem cez víkend. Spravila som si všetky úlohy,
ktoré som odkladala na neskôr. Vyupratovala som si byt a venovala
som sa aj sebe. Spravila som si beauty time, aby som mala zo seba
lepší pocit. Začala som sa zdokonaľovať v angličtine a rozoslala som
svoj životopis, chystám sa totiž zmeniť prácu. Napísala som si 20 pozitívnych presvedčení, ktoré si budem čítať každý deň nahlas, aby som
bola pozitívnejšia a sebavedomejšia. Išla som pomôcť do útulku. Prešla som si svoj profil na Facebooku a zamyslela sa, čo treba zmeniť,
aby som pôsobila lepšie. Vybavila som si kartičku na jednu športovú
aktivitu. Začala som doma cvičiť…“ A to je ešte len za prvý týždeň!

ČO VŠETKO MÔŽEŠ
ROBIŤ POČAS TEJTO DOBY
Vidíš, ako to zrazu ide, keď prestaneš riešiť na istý čas chlapov
a začneš konečne riešiť seba? Čo všetko môžeš robiť ty počas toho,
ako si nezadaná a čím môžeš vyplniť svoj čas?
Začni spoznávať nových ľudí. Tvoj spoločenský život je viac ako
iba stretávanie nových chlapov. Je o vybudovaní tvojho zázemia
a tvojho sebavedomia. Je o vybudovaní teba ako osobnosti, ktorá je
iná ako všetky ostatné ženy.
Cítiš sa oveľa spokojnejšia a silnejšia, keď máš čo na robote mimo
randenia s chlapmi. Cítiš sa skvele, pretože niečo robíš pre seba. Kvôli sebe, nie kvôli chlapom.
Môžeš sa zúčastňovať rôznych workshopov, networkingových akcií, seminárov spojených s témou, ktorá ťa zaujíma. Možností je toľko!
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A podľa toho si budeš vyberať aj chlapa. Vyberieš si toho, kto
bude rásť s tebou a pri kom budeš môcť rásť aj ty. Nie niekoho, kto
bude sedieť doma na gauči a pozerať telku. Tým, že najprv sa postaráš o seba, ovplyvníš aj výber svojho budúceho partnera.
Obnov svoje kontakty aj s tvojimi kamoškami, ktoré si prípadne popri chlapovi vedome či nevedome zanedbávala. Choďte spolu
na kávu, podebatujte, môžeš ich zapojiť aj do svojich nových aktivít
a tráviť s nimi viac času. Potrebuješ aj podporu, podeliť sa s niekým
o svoj nový život a iba tak sa vyrozprávať.

A TÝM TO NEKONČÍ, ALE LEN ZAČÍNA
Nájdi si veci, ktoré ťa budú baviť a spoznaj rovnako naladených ľudí.
Dokonca si okolo toho môžeš vybudovať aj svoju kariéru a živobytie.
Nie je nič krajšie ako žena, ktorá robí to, čo miluje a čo ju napĺňa.
Vďaka tomu sa budeš mať s chlapom o čom baviť. A keď o tom
budeš hovoriť, bude z teba sršať nadšenie a sebavedomie. Chlapi
budú z teba hotoví, pretože žiješ naplnený život aj bez nich.
Určite máš nejaké veci, ktoré ťa baví robiť. Sprav si chvíľu pre seba,
nalej si pohár vína a začni písať veci, ktoré ťa bavia. Čo s tým? Keď
ťa baví tancovať, tak sa prihlás na hodinu salsy alebo spoločenských
tancov. Keď chodíš rada do prírody, naplánuj si na víkend menšiu
túru po okolí, prípadne napíš do jednej z Facebookových skupín, či
sa niekto k tebe pridá. Spoznáš nových ľudí a kto vie… možno aj
nejakých skvelých nezadaných chlapov, ktorí zdieľajú rovnaké vášne
ako ty. Určite to je lepší nápad, ako ísť cez víkend do mesta na diskotéku, naraziť na opité tváre a chlapov, ktorí sa ťa budú snažiť zbaliť
a dostať do postele bez toho, že by vedeli o tebe niečo viac.
Začni sa viac starať aj o svoj zovňajšok. Budem o tom hovoriť viac
už v ďalšej kapitole, no rob to hlavne kvôli sebe, aby si sa ty sama sebe
páčila, cítila si sa skvele vo svojom vlastnom tele, získala si väčšie
sebavedomie a pravdaže aj pozornosť od chlapov, keďže nás zaujíma
v prvom rade vonkajšia krása ženy a až potom ju chceme spozná-
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vať bližšie, keď sa nám páči, čo vidíme. Áno, dobre si počula, naozaj
vonkajšia krása a tvoj výzor je to prvé, čo si všimneme. Zdravším
životným štýlom, fitkom, šatami, líčením, účesom, manikúrou a topánkami na opätku nepokazíš naozaj nič.
Pozri, ja nevravím, že máš chlapov nasledujúce tri mesiace totálne
ignorovať, vôbec sa s nimi nebaviť alebo s nimi nemôžeš ísť na kávu,
keď to navrhnú oni (a zaslúžia si to nejakým spôsobom!, ale o tom
neskôr). Cieľom je pustiť ich úplne z hlavy, nepredstavovať si každého druhého, čo je ochotný ťa niekam zavolať, hneď ako otca svojich
detí, a byť v pohode s chlapom
Byť nezadanou je úžasná či bez neho. Budeš mať konečne čas na seba, pustiť sa do vecí,
skúsenosť! Máš priestor
ktoré si doteraz odkladala, zvýa čas na samú seba.
šiť svoje sebavedomie, naberieš
znovu chuť do života no a v neposlednom rade zvýšiš svoju hodnotu,
čo ti prinesie do tvojho života oveľa lepšieho chlapa. Čo tak prestať
myslieť na chlapov a začať myslieť viac na seba?

KEĎ SA KONEČNE
ZAČNEŠ SÚSTREDIŤ NA SEBA
Ľahké po rozchode s jej priateľom to nemala ani Ivka a ocitla sa
v úplne typickom scenári, ktorý sa deje mnohým ženám: „S mojím
posledným priateľom to išlo príliš rýchlo. Spočiatku sa mi ani nepáčil, ale išli sme párkrát von, postupne sme sa dali dokopy a už sme
spolu bývali. Ani som sa nenazdala a skončilo to. V tej chvíli som to
síce nevedela, ale bola za tým iná žena. A on ako „typický“ chlap sa
začal vykrúcať. Že on si už nedokáže predstaviť ďalší spoločný život,
náš vzťah už nemá iskru a v závere celú vinu v podstate hodil na
mňa. Neustále sa sťažoval a porovnával ma s inými ženami.
Raz išli chlapi na kúpalisko a jedna zo žien priniesla niečo pod
zub. On na to reagoval, aká je zlatá, že im všetko nachystala, pripravila jedlo a ja nič. Pritom som sa vždy snažila, aby mal doma
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navarené, niekedy aj napečené a koľkokrát sa aj tak najedol vonku.
Potom mi dával zase za príklad inú babu, ako dobre vyzerá odkedy
cvičí a nech sa pozriem na seba, aká som vychudnutá. V podstate
ja som bola vo všetkom nemožná a iné baby úžasné. Tieto výčitky
ničili moje sebavedomie. Ako keby mu to robilo dobre - zhadzovať
ma, urážať a ponižovať. Ale on iba hľadal zámienku a výhovorku, aby
z tejto situácie vyšiel on ako víťaz.
Prvý mesiac po rozchode bol strašný, prežívala som si ťažké obdobie. Môj bývalý priateľ mi hovoril, že nemusím pracovať, nemusím
robiť nič a nemusím ani nikam chodiť. Prakticky mi vzal môj vlastný
život. A po rozchode som mala pocit, že nemám nič. Rozmýšľala som,
s kým pôjdem vôbec von, pretože som sa prestala stretávať aj s kamarátmi. Cítila som sa tak sama. A v každom ďalšom chlapovi, ktorého
som stretla, som hľadala niekoho, kto by zaplnil skľučujúcu prázdnotu. Chcela som ho rýchlo nahradiť a nájsť si chlapa, ktorý bude
napĺňať moje potreby. Pochopila som však, že šťastie potrebujem nájsť
najprv sama v sebe a nie hľadať ho vo vzťahu s niekým iným.
S odstupom času však náš rozchod vnímam iným pohľadom. Môj
expriateľ mi vlastne urobil obrovskú službu, pretože som s ním už
nestrácala ďalej čas. Aktuálne si môj život užívam naplno aj nezadaná. Dokončujem si školu, robím na čiastočný úväzok v nadnárodnej
firme, okrem toho mám rozbehnuté aj vlastné biznisy. Nezabúdam
ani na moje koníčky. Pravidelne chodím cvičiť, stretávam sa s kamarátmi a kamarátkami, čítam knihy a počúvam podcasty a audioknihy. Môj čas vypĺňam aktivitami, ktoré ma napĺňajú a bavia.
Ak pôjdem do vzťahu, tak len v prípade, že muž bude do môjho
života prinášať niečo pozitívne a nebude obmedzovať moje aktivity,
zakazovať mi ich a nebude ma prehovárať, aby som prestala robiť napríklad šport. Alebo ma nebude ťahať osobnostne nadol. To už nedovolím. Momentálne chlapov neriešim. Keď sa nejaký objaví, nejdem
sa za ním hneď potrhať. Musí ma presvedčiť o tom, že s ním bude
môj život ešte hodnotnejší, ako je teraz bez neho.
Na základe tejto mojej skúsenosti odporúčam ženám, aby si uvedomovali svoju hodnotu, kto sú a čo si zaslúžia, vďaka čomu nebudú prijímať nič menej. Predtým som mala častokrát pocit, že budem
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radšej v akomkoľvek vzťahu, aj keď budem nešťastná, len aby som
nebola sama, ako keby to bola nejaká choroba. Dnes už viem, že potrebujem nájsť, čo chcem, kto som, čo ponúkam a nevezmem menej
ako to, čo si zaslúžim.“ Pomohla ti skúsenosť Ivky a priniesla trochu
viac svetla do tvojej situácie?

JE LEPŠIE, KEĎ NA TOHO
SVOJHO NARAZÍŠ PRIPRAVENÁ
Presne tak nejako to urobila aj moja Evka, ktorú som spoznal v tom
správnom období. Keď som sa s ňou prvýkrát stretol a opisovala mi
jej príbeh ohľadom jej bývalého, že sa teraz stretáva s chlapmi, nič
neočakáva a je jednoducho spokojná tak, ako je, zaujalo ma to. Na
stretnutie prišla v topánkach na vysokom opätku, tmavých priliehavých džínach, ktoré zvýrazňovali jej postavu, cez prsia krátku vestičku na fialovom tope, pekne zladená, rozpustené vlasy a jej make-up
zvýrazňoval najväčšie prednosti jej tváre - oči a pery.
Zaujala ma na prvý pohľad svojím výzorom, no možno ešte viac
jej osobnosťou, spokojHľadaj si chlapa až
nosťou, hravosťou, pozitivitou, inteligenciou a sev momente, keď budeš mať
bavedomím. Necítil som
tak skvelý život, že už len
s chlapom bude môcť byť lepší z nej žiadnu negativitu či
zatrpknutosť po rozchode,
alebo že by si pri chlapoch neverila. A aj keď som to s ňou nemal ľahké, bola pre mňa najväčšou výzvou a nakoniec sa stala mojou ženou.
Nikdy totižto nevieš, kedy, kde a za akých okolností narazíš na
svojho vysnívaného partnera a spoznáš svoju spriaznenú dušu. Je
však oveľa pravdepodobnejšie, že si ťa všimne a bude sa o teba bližšie zaujímať, keď budeš so svojím stavom spokojná, budeš vyžarovať
pozitivitu, šťastie, nebudeš na chlapoch závislá a odkázaná, a budeš
si žiť svoj život s chlapom či bez neho. A to je pre chlapa, hlavne toho
schopného a vysokohodnotného, na žene veľmi príťažlivé.
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Už som ti naznačil, čo nás chlapov na ženách zaujme ako prvé. Váš
výzor! Nebudem ti klamať, práve ten očaril aj mňa na Evke ako
prvý, vďaka čomu som ju chcel spoznávať bližšie. Inak by som jej
v prvom momente ani nenapísal. Prečo je ale pre nás chlapov váš
výzor tak dôležitý? Ako ho vôbec môžeš zlepšiť a bez akej tajnej
ingrediencie je ti tvoja vonkajšia krása, hoci si supermodelka či
fitnesska, na dve veci? Dočítaš sa už v ďalšej kapitole…
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ČASŤ DRUHÁ
-

ZDRODENIE ŽENY SNOV
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K A P I T O L A Š I E S TA

TAJOMSTVO #4

ŽENA SNOV… JE PRÍŤAŽLIVÁ UŽ NA POHĽAD
Ako zaujať chlapa a upútať jeho pozornosť
od prvého momentu
„My ženy potrebujeme krásu, aby nás muži milovali
a hlúposť, aby sme milovali my ich.“
Coco Chanel

Sedela na mne obkročmo v aute, s jej plnými stehnami, väčším zadkom a bujným poprsím, a ja som sa jej nevedel nabažiť. Bolo na nej
niečo, čo ma dostávalo do varu. Vždy sa o seba starala, krásne voňala, svoje krivky dokázala perfektne predať legínami a vysokými
opätkami, a z jej dekoltu vo výstrihu som nemohol. Janka nemala
postavu modelky, no predsa sa mi páčila. Vzrušovala ma jej existencia. Nevedeli sme sa od seba odtrhnúť a iskry lietali na všetky strany.
Áno, prirodzene, že sa mi páčili ženy, ktoré sa o seba starali, mali
skvelú postavu a už na prvý pohľad upútali moju pozornosť. Ale
častokrát to bolo asi tak všetko. Už od základnej školy som sa „nezvykol zabuchnúť“ do tej najkrajšej baby z triedy, aj keď som po tých
krásnych vždy pozeral ako po prvých. No takmer vždy to bola šedá
myška, ktorá ma ale niečím šialene priťahovala a ja som sa na ňu
namotal. A tak isto to pokračovalo aj vo veku, keď som so ženami
vo veľkom začal randiť. Nikdy to neboli tie najkrajšie ženy, s ktorými
som chcel ísť von (a možno nechceli ísť iba ony so mnou, heh). Dokázal som totižto vycítiť, či za tou peknou tváričkou, ktorou ma upú94

tala v prvom momente, bude aj niečo viac. Nie vždy, ale mnohokrát
sa preukázalo, že ženy, ktoré si príliš dávali záležať na svojom zovňajšku, opomenuli svoje vnútro. To chlap cíti. Ber to ako náš šiesty
zmysel. To mi niečo pripomenulo.
Raz som v jednom ženskom online magazíne čítal „najnovší
prieskum“ o tom, čo si chlap všimne na žene v bikinách ako prvé.
Tipneš si, čo to bolo? Najprv som sa začal hlasno smiať, keď tam ženy
utešovali, že si chlap v prvom rade všimne ich pohľad a vyžarovanie.
Každý zdravý heterosexuálny chlap by ti však povedal, že si v prvom
rade na žene v bikinách všimne jej zadok, prsia, nohy, bruško, celkovú postavu, tvár a nakoniec, keď stíhame zakrývať našu erekciu,
tak si všimneme nejaké oči. Ale v jednom mali predsa len pravdu…

PRIMÁRNE POTREBY MUŽOV A ŽIEN
Aby si ale najprv pochopila, prečo chlapi idú hlavne po tvojom výzore, keď si ty síce jeho výzor všimneš, ale nie je pre teba až taký
podstatný, vráťme sa do dôb dávno minulých. Kedysi dávno sme my
chlapi potrebovali vedieť loviť a nebyť ulovení iným predátorom. Vyformovali sa nám tak svaly, zbystrili naše reflexy a vďaka tomu sme
sa dokázali o seba postarať. A nielen o seba, ale aj o rodinu. Naučili sme sa umeniu lovu a tomu, ako prežiť. Ženy a naši potomkovia
sa vďaka tomu mohli pri nás cítiť
Mužov na ženách
bezpečne, pretože vedeli, že ich bezbranné stvorenia, ochránime
primárne zaujíma ich
vonkajšia krása. Bodka. pred nebezpečenstvom číhajúcim
na každom rohu. A, samozrejme,
postaráme sa aj o ich potravu. Na druhej strane, ženy sa naučili starať
o domácnosť, udržiavali oheň a vychovávali potomkov.
Jediné pôvodné potreby ľudí, teda kedysi pradávno, boli iba čo
najdlhšie PREŽIŤ a čo najlepšie SA ROZMNOŽIŤ s tým najvhodnejším, najsilnejším partnerom a zachovať tak svoj rod (akokoľvek
neromanticky to znie). Aj dnes ovplyvňujú tieto dve potreby prak-
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ticky všetko, čo my muži či ženy robíme. Každú jednu vec vo svojom
živote robíš preto, aby si mala pohodlnejší život, prežila si a mala si
potomkov. S čo možno najlepším partnerom, je tak?
Keďže sme sa v minulosti naučili vďaka okolnostiam prežiť, muži
dnes nemajú ani tak problém postarať sa o seba (česť výnimkám,
ktorých je, žiaľ, stále viac a viac), ale nájsť ženu, s ktorou by sa mohli,
ideálne, dobre rozmnožiť. A mali tak s ňou silného a zdravého potomka. Opäť, akokoľvek neromanticky to znie, podávam ti to v surovom stave. Úprimne a bez servítky. Menej príťažlivé ženy či ženy,
ktoré sa očividne o seba nestarajú a zanedbávajú sa, preto častokrát
nepatria medzi mužské objekty záujmu. Už z minulosti nám to
evokuje dojem, že s takými ženami naši potomkovia nebudú veľmi
schopní a pravdepodobne „neprežijú“ v konkurencii. Nebudú dostatočne silní, aby sa ďalej rozmnožovali a šírili tak silné otcovské gény.
A to zabolí!

ČO NÁS ZAUJME NA ŽENE AKO PRVÉ?
A čo tie krásne, sexy, vyzývavé a upravené ženy, za ktorými sa otáčajú všetci chlapi? To sú presne tie, s ktorými sa chceme zoznamovať
a mať s nimi sex. To preto sme pri nich tak nervózni, keď sa s nimi
bavíme alebo keď ich fotku uvidíme niekde na Facebooku či Instagrame. Ihneď sa nám zapne v hlave spínač a vidíme ich ako matky
svojich detí. S nimi sa chceme rozmnožiť! Teda aspoň rozosievať svoje semeno kade tade ako Čingischán.
Aj keď je tvoje vnútro dôležité z pohľadu dlhodobého vzťahu
a „zachovania rodu“, mužov na ženách primárne zaujíma ich VONKAJŠIA KRÁSA. Prestaňme si už raz a navždy klamať a nalejme si
čistého vína. Prvým a jediným kritériom, podľa ktorého ženy hodnotíme, keď ich zbadáme, je ich výzor. Potom výzor, ďalej výzor a až
následne prichádzajú všetky tie logické veci, ako je tvoja povaha, inteligencia, charakter, či sa vieš postarať o nás a deti, ako si pozorná
a či nás vieš podporiť a oceniť. To však dopredu nevieme. Vonkajšia
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krása je náš prvotný filter. A častokrát, keď sa nám nepáči to, čo vidíme, tak ani nechceme spoznávať ženu hlbšie.
Prečo teda výzor? Pretože výzor u ženy je prejavom toho, že s ňou
budeme mať pravdepodobne zdravých potomkov. Aj keď, žiaľ, ani
to nie je vždy zaručené. Nielenže takéto ženy krásne vyzerajú, sú
pravdepodobne zdravé aj telom, starajú sa o seba a častokrát sú aj
psychicky viac v pohode, bez zbytočných komplexov. Tento vzorec
máme v sebe hlboko zakorenený a nevieme to ovládať. Pravdaže, vo
všetkom sa nájdu výnimky. No väčšinou to takto platí. Prečo podľa
teba randia športovci, úspešní a bohatí chlapi s modelkami, moderátorkami, speváčkami a inými krásnymi ženami? Pretože jeden na
druhom hľadajú presne toto. Chlapi sa potrebujú kvalitne rozmnožiť
a ženy dobre prežiť.

AKO ASI PRI TEBE BUDEME VYZERAŤ
Podľa toho, či sa nám páči, čo vidíme, sa rozhodujeme, či za tebou
prídeme alebo nie. Keď vidíme tvoje ladné krivky, hebkú pleť, iskru
v očiach, lesk na perách, zvodné telo oblečené v ženskom či sexy
oblečení, vysoké opätky, ktoré z tvojich nôh robia zbraň, je to pre nás
ako orchester, v ktorom každý nástroj hrá svoju rolu a celé to spolu
dokonale ladí. Príliš neprovokuješ a všetko na tebe vyzerá tip top.
Privádza nás to do varu. Je to to prvé, čo si na tebe všimneme. Zakaždým. Je nám jedno, čo robíš, kde pracuješ, koľko zarábaš, aké máš
koníčky a či si nezadaná. Pozeráme primárne na to, či sa nám páčiš
navonok, ako vyzeráš, čo máš oblečené a ako asi budeme vyzerať my,
keď bude taká žena kráčať vedľa nás.
A to je presne to, čo nám prebleskne hlavou. Ako asi budeme vyzerať pred našimi kamošmi, keď ťa privedieme do partie? Čo si o nás
pomyslia naši kolegovia a kolegyne na vianočnom večierku? Čo na
teba povie naša mama, keď budeš sedieť pri nedeľnom obede za stolom? Toto všetko dokážeme posúdiť podľa toho, ako vyzeráš a ako
budeme vyzerať my, keď budeš s nami v dôležitých okamihoch nášho
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života. Alebo hoci aj pôjdeme s tebou na prechádzku po meste, budeme sa škeriť na tých ľudí, ktorí sa budú za nami otáčať: „Ten má akú
kočku! Čo asi robí? Čo na ňom vidí?“ Naše ego sa nemôže cítiť lepšie.
Keď sa nám páči, čo vidíme, začneme si predstavovať našu spoločnú
budúcnosť. Budeme vidieť niekoho, kto by za to mohol stáť.

JE TO HLAVNE O TOM,
ČI SA O SEBA STARÁŠ
A častokrát k tomu stačí naozaj tak málo. Keď sa staráš o seba, dávaš
nám tým najavo, že si spokojná s tým, ako vyzeráš, zaslúžiš si rešpekt a nebudeme sa musieť za teba hanbiť pred priateľmi, kolegami,
rodičmi, či známymi… Častokrát chceme dobre vyzerať aj pred neznámymi!
Povedzme ale, že máš hroznú pleť, ohryzené nechty, tvoje chodidlá vyzerajú, ako keby si práve zabehla polmaratón bosá, vlasy máš
mastné a tvoje oblečenie vyzerá, ako keby si si dala na seba veci tvojej
mamy, ktoré sa nosili ešte za tvrdého socializmu. Čo nám to o tebe
hovorí? Ver mi, že nič pekné. Ako keby si nám hovorila: „Nie som
hodná pozornosti nikoho, dokonca ani tej svojej.“
Naopak, žena, ktorá si nájde čas na seba - spraví si pleťovú masku,
ide na manikúru a pedikúru, dá si make-up, aby vyzerala príťažlivejšie, upraví si vlasy, dá
Podľa toho, či sa nám páči,
si šaty a topánky, ktoré
zvýraznia jej ženskosť,
čo vidíme, sa rozhodujeme,
vysiela chlapovi: „Mám či za tebou prídeme alebo nie
sa rada, páčim sa sama
sebe a chcem sa páčiť aj tebe.“ Muži oceňujú ženy, ktoré si uvedomujú svoju hodnotu, dokážu ju aj prezentovať a vedia zvýrazniť na sebe
to, čo je na nich krásne.
Potrebujem ťa však upozorniť na to, kedy to už preháňaš. Pokiaľ
ideš von a dáš si príliš krátke šaty či sukňu, kde ti takmer trčí zadok,
make-up z tvojej tváre doslova kričí a pri chôdzi opadáva, tvoje vlasy
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očividne nie sú tvoje, obočie si kreslíš tak výrazne, že aj Brežnev by
sklonil pred tebou hlavu a tie topánky na platforme by ti závidela aj
striptérka, tak nečakaj od nás rešpekt, milé zaobchádzanie či opateru
a nekonečnú lásku. Veľmi rýchlo si zrátame, čo nás bude stáť vyspať
sa s tebou. A to bude v skutočnosti to jediné, čo nás bude v tom momente pri tebe zaujímať. Pretože vycítime už na pohľad, že nemáš
absolútne žiadne zásady, štandardy či rešpekt voči sebe samej a tak
k tebe budeme aj pristupovať. Nečakaj od nás nič viac.

BUĎ VŽDY PRIPRAVENÁ
Pokiaľ to myslíš naozaj vážne s tým, že si chceš nájsť svojho vysnívaného chlapa, ktorý tam niekde vonku je, prečo by si znižovala svoje
šance, že si ťa všimne tým, že vyjdeš von z domu nepripravená? Nikdy nevieš, kedy a kde na neho narazíš. Častokrát to je vtedy, keď to
čakáš najmenej. Nemôžeš si dovoliť takto zariskovať. Možno prejde
okolo teba s nákupným vozíkom a o dva regále ďalej ho spozná tá,
ktorá išla len niečo nakúpiť cez víkend do supermarketu, no dala si
záležať na tom, ako vyzerá. Tvoja nepripravenosť môže byť pre inú
šťastným dňom.
Žena, ktorá sa o seba stará, vyhrá v chlapových očiach vždy. Je lepšie byť pripravená na príležitosť, aj keď nepríde, ako nebyť pripravená,
keď príde. Ja nevravím, že máš vytiahnuť zakaždým svoje najdrahšie
šaty, mať dokonale oholené nohy, stráviť pred víkendovým nákupom
3 hodiny chystaním sa, ako keby si išla na rande s celebritou a byť tip
top od hlavy až po päty. Nepotrebujeme, aby si bola dokonalá. Len
aby si nám padla do oka a my sme ťa chceli spoznať bližšie.
Chcem ťa však upozorniť, že to neplatí iba na prvé zoznámenie
či prvé stretnutia. To, že sa mu už páčiš, máš jeho pozornosť, neznamená, že už môžeš chodiť pred ním v starých teplákoch, bez makeupu a s mastnými vlasmi v drdole. Pokiaľ si nevybudovala s chlapom
emocionálne spojenie a nie ste jednou nohou vo vzťahu, neriskuj
zbytočne.
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Spomínam si na jednu kočku, s ktorou som sa prvýkrát stretol
a bola ako lusk. Letné šatičky, topánky na opätku, decentný výstrih,
mačacie oči, rúž a vlny vo vlasoch. Ako z obrázku. Užíval som si
každý jeden moment s ňou. Nevedel som z nej spustiť oči. Na ďalšie
stretnutie ma zavolala k sebe domov. Len tak, že nemá doma rodičov.
Už som si mädlil ruky. Dal som si sprchu, oholil som sa, navoňal, obliekol a vyrazil som k nej.
Je lepšie byť pripravená na
„Toto by mohol byť skvelý
večer, kto vie, kam až záj- príležitosť, aj keď nepríde, ako
deme,“ vírili mi kučeravé
nebyť pripravená, keď príde
myšlienky hlavou. Moje
nadšenie a úsmev však opadol hneď, keď mi otvorila dvere. Stála tam
v starých domácich papučiach, hrubých ponožkách, v teplákoch, vyťahanom tričku, vlasy mala v cope a žiaden make-up. Na toto som
nebol pripravený. Úplne mi to rozhodilo pohľad na ňu a nevedel som,
čo povedať. Nakoniec nič nebolo a bolo to naše posledné stretnutie.
Bolo to odo mňa povrchné? Mal som ju brať takú, aká v skutočnosti je? Jasné, bola doma a mali sme pozerať film. Ale takto? Nie je
nutné odhaliť všetky svoje tajomstvá príliš skoro. Daj chlapovi čas,
kým sa do teba zamiluje. Dnes, keď sa zobudím vedľa svojej ženy, pokojne môže byť aj vo vyťahanom tielku, strapatá a so slinou v kútiku
úst. Je pre mňa rovnako sexy, ako keď som ju videl prvýkrát. Rozdiel
je v tom, že ma na to pripravila postupne a dala mi možnosť sa do
nej najprv zamilovať.

STARAJ SA O SEBA
AJ VTEDY, KEĎ HO UŽ „MÁŠ“
Znamená to, že sa môžeš zanedbávať, keď už má chlap oči len pre
teba? Vôbec nie. Nečakáme, že budeš dokonalá 24 hodín 7 dní
v týždni. Nikdy nemôžeš príliš spohodlnieť, pretože vždy tu budú
ženy, ktoré budú zápasiť o jeho pozornosť. A my chlapi nie sme slepí. Pozrieme sa. Nedovoľ konkurencii, aby ti vzala tvojho chlapa.
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Či už spolu randíte mesiac alebo ste spolu desať rokov. Aj doma môžeš prekvapiť svojho chlapa pekným prádielkom. Občas si primalovať oči ceruzkou a špirálou. Keď pôjdete spolu niekam, dať si tie
parádne šaty, ktoré mu pomotali hlavu prvýkrát, keď ťa uvidel. Dať si
opätky a spraviť ho hrdým, akú ženu má po svojom boku.
Keď ťa skutočne miluje, je mu jedno, že nemáš miery 90-60-90
a postavu modelky. Pre nás si stále krásna. Aj keď je výzor ten hlavný
dôvod, prečo si nás prvýkrát zaujala, nie je to hlavný dôvod, prečo
sa do teba zamilujeme a chceme s tebou byť. Chápeme, že časom či
tehotenstvom sa veci zmenia. Sme s tým v pohode. Nechceme však,
aby si sa opustila a prestala sa o seba starať. Chceme vidieť, že aj keď
nebudeš so sebou 100% spokojná, niečo budeš robiť preto, aby si sa
samej sebe a aj nám stále páčila a vyzerala si skvele. Aby si nás vzrušovala tak, ako v ten moment, keď sme ťa prvýkrát uvideli.
Takto mi opisovala svoju skúsenosť Laura: „Na začiatku vzťahu
som mala oproti dnešnej váhe zhruba 25 kíl navyše, ale bola som
vždy nahodená, navoňaná, decentná a sexy. Stale som si v zrkadle
opakovala: „Si sexy! Vyzeráš dobre!“ Aj keď som sama tomu veľmi
neverila, ale povedala som si, že keď si ma taký krásny chalan všimol,
tak určite musí na mne niečo byť. Prvé mesiace som sa zakaždým na
náš spoločný výlet dokonale namaľovala, starostlivo si vybrala oblečenie, poctivo si umyla každý deň vlasy. No stalo sa, že neskôr, keď
som spohodlnela, som začala brzdiť a prišla trošku lenivosť. A teraz
síce nie som nahodená každý deň, ale po takmer 4 rokoch som sa
neopustila úplne. Často, keď sa do práce nahodím, ma drahý ráno
vyprevádza so slovami: „Si nádherná a určite budeš zase najkrajšia
v práci“. A mne to vtedy tak dobre padne. A keďže viem, že pracuje
vo vedľajšej budove a má zvedavých kolegov, z ktorých už určite polovica vie, ako vyzerám, tak mám lepší pocit, keď som vonku a som
nahodená, lebo viem, že som súčasťou môjho chlapa a môže byť na
mňa hrdý. Môže si povedať áno, tá krásna žena je moja priateľka.“
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KEĎ VONKAJŠIA KRÁSA NIE JE VŠETKO
Mám pre teba dobrú správu. Keď aj dnes nie si žiadna modelka, fitnesska alebo dokonale krásna žena (nech je to už podľa akýchkoľvek
kritérií), či máš umelé prsia a napichané pery. Stále máš šancu a nádej nájsť si skvelého a schopného chlapa. Zaujať nás a priťahovať nás.
A hneď ti poviem prečo.
Áno, nám chlapom záleží v prvom rade na výzore. To je pravda.
Krása, krása, krása… Fantazírujeme o ženách na základe porna, magazínov, filmov a toho, čo nám je prezentované. Ale to ešte neznamená, že to pokladáme aj za reálne a že to chceme aj do vzťahu. Keby
platilo, že chlapi chcú len dokonale krásne ženy z obálok magazínov,
tak sú všetky tie ženy zadané a všetky menej pekné zostanú na ocot.
Je tu však jedno veľké ALE. Dosť podstatná časť týchto dnešných
mladých žien sú len prázdne pozlátka. Vytunené kozy, pery, predĺžené
vlasy… Krásne zvonku, prázdne zvnútra. Dnes je naozaj pre schopného chlapa problém nájsť ženu, ktorá nielenže vyzerá k svetu, ale aj
dokáže nášmu potomkovi odovzdať silné a zdravé gény a bude zároveň schopná ho vychovávať, viesť a postará sa o deti aj o domácnosť.
Čiže, nebude iba do „koča“. Najväčším problémom väčšiny
dnešných žien, ktoré sa spoliehajú len na svoj výzor, je iba to, aký odtieň make-upu si dať na dnešnú párty a akú dĺžku minisukne zvoliť,
aby nepôsobili príliš ako štetky, ale aby chlapi slintali „tak akurát“.
Práve z tohto dôvodu som s takými ženami nechcel mať nič viac ako
iba sex. Do postele a za zatvorené dvere áno, ale do vzťahu a do života
e-e. Lenže ideálna žena je tá „do koča“ aj „do voza“. Tá, ktorá dokáže
nášmu potomkovi odovzdať zdravé a silné gény, pretože je krásna
a stará sa o seba, ale musí byť zároveň schopná vychovávať a viesť
ho, a vie vytvoriť pre deti a chlapa ozajstný domov. Ako sa hovorí,
musí vedieť udržiavať oheň, pripraviť večeru a spraviť mužovi jeho
domov útulnejším. O tom sa ale bližšie pobavíme ďalej, teraz máš
aspoň chrobáka v hlave.
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PRÍŤAŽLIVÁ VS. PRÍŤAŽLIVOSŤ
Dovoľ mi spýtať sa ťa. Stalo sa ti niekedy, že ťa priťahoval aj niekto,
kto nebol tvoj typ? Kto sa ti spočiatku vôbec nepáčil výzorovo, ale
postupne, ako si ho spoznávala ďalej, to prišlo a ty si ho mala zrazu
plnú hlavu? Čím to je?
Potrebujem ti vysvetliť rozdiel medzi tým, kedy je žena príťažlivá a kedy má v sebe príťažlivosť. Pomyslíš si: „Čo, prosím?“ Väčšina
žien, keď počuje tieto dve slová, tak nevidí medzi nimi rozdiel. Myslia si, že to je to isté. Lenže byť
Nikdy nemôžeš príliš
príťažlivá, znamená stav, keď
spohodlnieť, pretože vždy je k tebe chlap priťahovaný
tu budú ženy, ktoré budú fyzicky. Inými slovami, myslí si, že si atraktívna a páčiš
zápasiť o jeho pozornosť
sa mu navonok. To je vtedy,
keď si upravená, namaľovaná, máš rozpustené vlasy, krátke šaty či
sukňu, plný výstrih, vysoké opätky a pri pohľade na teba má chlap
v momente úzko v gatiach. Ak by sa ľudia riadili pri výbere partnera
iba týmto, tak by mnohé ženy mali jednoducho smolu a zostarli by
v byte plnom mačiek.
Na druhej strane, darmo si krásna, modelka či fitnesska, ale keď
nedokážeš ovládnuť vnútornú príťažlivosť, tak ti to je na dve veci.
Väčšina žien si myslí, že im stačí byť peknými a všetko pôjde ako po
masle. Spoliehajú sa na to, že chlapa zaujmú svojím výzorom. Ale to
je ako kráčanie po tenkom ľade. Poznám mnohé krásne ženy, ktoré
majú nízke sebavedomie a sebahodnotu, a aby si niečo kompenzovali, tak si dajú krátke sukne, spravia si prsia, pery, predĺžia vlasy
a vystavujú svoju vonkajšiu „krásu“ na obdiv. No a potom sa čudujú,
že chlapi ich chcú len na sex a nemajú záujem ich spoznávať viac.
Prečo aj?
Osobne som randil aj so ženami, ktoré mali väčší zadok, oblejšie
tvary a iné drobné „chybičky“ krásy. A vôbec mi to nevadilo. Mal
som totiž pri nich skvelý pocit. Priťahovala ma ich bezprostrednosť,
ich sebavedomie, to, ako sa so mnou bavili, ich hravosť, sexepíl, štýl
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obliekania, ako sa na mňa pozerali či ako si verili. A bolo mi jedno, či
majú kilo navyše, krivý nos, redšie vlasy, malé prsia alebo krivé nohy.
V tom momente som to absolútne neriešil.
To, na čo by si sa mala zameriavať, je aj tvoje osobné kúzlo a tvoje
vnútorné vyžarovanie. Chceš počuť haluz? Píšu mi aj modelky, fitnessky a veľmi krásne ženy, že si neveria, majú nízke sebavedomie,
chlapi ich chcú len na to jedno a ony nevedia, ako majú chlapa získať
a ako sa majú k nemu správať, aby si ho udržali. To je gól, čo? A ty si
si myslela, že nemáš u chlapov šancu, lebo sa im nepáčiš. Chceš mať
ich problémy? Nemyslím si.

VIZUÁLNA CHÉMIA
Krása pritiahne viac pozornosti. Ale to je všetko. Slúži iba na pritiahnutie pozornosti. A častokrát hlavne tej nežiadúcej pozornosti. Dnes
mi akurát opisoval môj tréner, ktorého mimoriadne pekná priateľka
je v Turecku, akú „radosť“ si musí od miestnych zažívať. Všetci po
nej pozerajú, prihovárajú sa jej, pokrikujú po nej, dokonca jej posielajú nevyžiadané správy (a fotky penisov!), volajú ju na večere a obťažujú ju. Na každom kroku. Je to naozaj nepríjemné.
Keď priťahuješ chlapov len krásou, tak sa budeš prirodzene zameriavať na prezentovanie svojej tváre či svojho tela a zanedbáš tak
svoju osobnosť. A keď ťa chlapi spoznajú, budú z teba sklamaní a nebudú chcieť riešiť s tebou nič viac. Ale vieš, čo s tebou budú chcieť
riešiť? Presne tak. To je ako krásne tvarované naleštené jablko v supermarkete, ale keď ho ochutnáš, tak je úplne bez chuti a ľutuješ, že
si si ho vôbec kupovala.
Spýtaj sa samej seba otázku: „Čo mi zostane, keď mi vezmú
moju krásu?“ Odlíčiš sa, dáš si dole šaty a oblečieš si obyčajné tričko
a tepláky. Časom možno naberieš pár kíl, budeš mať strie a budeš
čakať dieťa. Čím si potom chlapa udržíš? Myslel som si…
Na druhej strane situácia zo života. Žena, ktorá nebola žiadna
modelka, dokonca nenosila ani ženské oblečenie a make-up mala
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len 2x v živote (na birmovke a na plese). Napriek tomu, kamkoľvek
prišla, všetci chlapi sa s ňou chceli rozprávať. Mala totižto dar reči
a okrem toho bola nesmierne vtipná. Jednoducho z nej vyžarovala obrovská charizma a jej prítomnosť zaplnila celú miestnosť. Od
16tich rokov mala vždy priateľa a nikdy po rozchode nezostala sama
dlhšie ako pol roka. Mala pozitívny prístup k životu, rozprávala perfektné historky, k tomu mala veľmi nákazlivý smiech.
Poznáš niekoho, kto nevyzerá ako kočka z obálky časopisu, ale
neustále má všetku pozornosť chlapov, kamkoľvek príde? Všetci sú
z nej hotoví a snažia sa o jej pozornosť. Ľudia si užívajú jej spoločnosť a cítia sa pri nej skvele. Je v pohode sama so sebou. My chlapi ju
zbožňujeme nie preto, že luxusne vyzerá, ale pre to, čo vyžaruje - ten
sexepíl a charizmu.
Ty vieš byť sexy aj bez toho, aby si musela toho príliš veľa odhaľovať alebo si musela vylepšovať svoje telo estetickými zákrokmi.
V prvom rade sa potrebuješ mať rada. Taká, aká si. Páčiť sa samej
sebe. Pretože tá vnútorná spokojnosť začne presakovať aj navonok.
A bude ju cítiť v každej bunke tvojho tela. Pozri sa do zrkadla. Dotkni sa samej seba. No a čo že máš pár kíl navyše alebo naopak, tvoje
telo nevyzerá ako z obálky magazínu? Chceš vedieť tajomstvo? Ani
telo tej na obálke z magazínu nevyzerá ako v skutočnosti. Prestaň
sa porovnávať s druhými. Prestaň nasledovať nejaký „ideál“ krásy.
Si krásna taká, aká si. A so svojím výzorom vieš vždy niečo spraviť!
Začni však svojím vnútrom. Prijmi sa. A maj sa rada. Keď začneš
zbožňovať samú seba, chlapi sa pridajú.

OBJAV SVOJU ŽENSKOSŤ
A VYBUDUJ SI SVOJE PEVNÉ ZÁKLADY
Pred nejakým časom som spoznal Nikol a už pri prvom pohľade na
ňu som vedel, že má všetko to, čo Žena snov má mať. Jej šaty dokonale kopírovali jej postavu, bola perfektne zladená od hlavy až po
päty do červeno-čiernej a jej pohľad a úsmev mi napovedali, že si
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je vedomá svojej hodnoty a iskry. Keď som sa jej pýtal v našom rozhovore na jej tajomstvo, opísala mi jej cestu za svojím príťažlivým
a neodolateľným ja.
„Hľadala som dlho, ako môžem pracovať na sebe a hlavne na svojom tele. Už na strednej škole som začala intenzívnejšie cvičiť, pretože sa mi nepáčili tie kilá naviac, ktoré som počas dospievania získala.
Dostala som sa aj k pole dance, ktorý spájal ženskosť, hudbu, tanec
a taktiež silu, a pre mňa to bolo niečo, kde som sa mohla naplno
realizovať. Tiež som si vyskúšala fotomodeling, kde som zas potrebovala pracovať viac s výrazom a držaním tela. To ma priviedlo postupne k fitnessu, kedy som začala brať svoju formu vážnejšie. A rovno
som sa doň zamilovala. VideTo, na čo by si sa mala
la som iné krásne vypracované ženy a povedala som si, že
zameriavať, je aj tvoje
takto chcem vyzerať. Postaviť
osobné kúzlo a tvoje
sa na pódium s pocitom, že
vnútorné vyžarovanie
som krásna a ľudia ma hodnotia. Krásne sa namaľovať, dať si náušnice, šperky, plavky, opätky,
farbu na telo…“ opisovala Nikol svoju cestu za vypracovaným, ale
stále sexy ženským telom.
„Lenže nebolo to len o výzore. Ale hlavne sme sa potrebovali naučiť odprezentovať. Naučiť sa pekne chodiť, držať telo vzpriamene,
usmievať sa a niečo vyžarovať. Snažila som sa vyjsť na svetlo a ukázať
sa, aby ľudia o mne vedeli a všimli si ma. Aj keď som introvertom,
rada sa ukážem na pódiu a ukážem to, čo viem a ako sa cítim,“ odhaľovala postupne svoj recept. Toto všetko bolo pre Nikol fantastickým základom. Teraz, keď kráča niekde po promenáde, tancuje na
diskotéke, cvičí vo fitku alebo ide len niekde na nákup, vyžaruje z nej
ženskosť, ladnosť, energia a sexepíl. Na každom kroku púta pozornosť chlapov.
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RECEPT NA PRÍŤAŽLIVOSŤ
Keď som sa jej pýtal, čo by odporučila ženám, aby sa cítili rovnako
krásne navonok, ako aj zvnútra, jej odpoveď bola, že základom je
príprava vlastného tela, oblečenia, následne vizáže, prejavu a vystupovania. Presne tak, ako keby išla na súťaž.
„Vidím ženy, ktoré chodia bez make-upu, s mastnými vlasmi,
v tričkách, rifliach a teniskách. Ako sa žena v danom momente cíti,
tak sa aj oblečie. Preto potrebuje žena začať najprv s tým pocitom.
Privodiť si ten pocit, kedy je sama so sebou spokojná a páči sa samej sebe. Pozrie sa na seba do zrkadla a povie si, že je krásna. Je
v tom veľký kus sebadôvery. Ja osobne mám rada šaty, ktoré ukážu
siluetu mojej postavy. Ty už musíš vedieť, čo je tvojou prednosťou.
Či sú to prsia, zadok, štíhly pás či nohy a podľa toho voliť oblečenie
a farby. Určite decentné, nie veľmi vyzývavé. Líčenie by nemalo byť
veľmi prehnané. Proste prirodzený make-up, linka, špirála, decentne
vyfarbiť obočie (nie na Brežneva! pozn. autora), ľahšie tiene, líčka,
púder, rúž a ideš. Vlasy? Určite vždy umyté a spravený účes. Nechty
by mali byť čisté a upravené. Keď nemáš práve spravené gélové nechty, aj vkusná francúzska manikúra spraví svoje. Dávaš tým chlapovi
najavo, že sa o seba staráš. Čo sa týka prejavu, tvoja chôdza by mala
byť pekne vzpriamená. Prsia von, stiahnuť bruško a jemné opätky
zvýraznia tvoj zadok a lýtka. Na toto muži vždy reagujú! K tomu pridám svoj pohľad, úsmev a všetkým naokolo dávam najavo, že som tu
a som rada, keď sa na mňa pozeráte,“ dodala Nikol na záver.
No a čo by poradila tým, ktoré potláčajú svoju ženskosť, majú nízke sebavedomie a necítia sa komfortne, keď sú stredobodom pozornosti? „Hlavne popracovať na svojej hlave. Keď som si nevážila samú
seba, nevidela som seba ako ženu. Potrebovala som sa najprv prijať.
Vyžarovanie a krása vychádza hlavne zvnútra. Keď je žena pozitívna,
má radosť zo života, verí si a páči sa samej sebe. Vtedy je neodolateľná nielen pre seba, ale aj pre každého chlapa!“
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BYŤ IBA KRÁSNA NESTAČÍ
Čakal som s autom na červenej. Ona stála na chodníku a čakala, kým
bude môcť prejsť cez prechod. Bol tam tucet ďalších ľudí, no z nejakého dôvodu mi padla do oka ona. Výzorovo ničím výnimočná
žena, no niečo z nej vyžarovalo. Bola jeseň. Mala obuté vysoké čižmy
na opätku, sukňu nad kolená, pod ktorou mala vzorované čierne
pančušky, na vrchu mala koženú bundu nad zadkom zahaľujúcu jej
kríže, šatku jemne zakrývajúcu jej odhalený dekolt, dlhé rozpustené
vlasy a decentný make-up. Zrazu naskočila zelená a ona vykročila
dopredu. Niesla sa ladne ako pávica. Nemohol som z nej odtrhnúť
oči. Nebola ani zďaleka najkrajšia žena, ktorú som kedy videl. No
mala v sebe niečo. Iskru. Sexepíl. A tak som len otáčal hlavu, hľadel
na ňu a fantazíroval, aké by to bolo, keby… A zrazu začali na mňa
autá zozadu trúbiť, aby som sa už konečne pohol.
Dnes byť iba krásna nestačí. V dobe kozmetiky, módy, fitness centier, rôznych diét a estetickej medicíny je krása tuctová. Nevravím, že
by si sa nemala o seba starať! Verím, že si pochopila, že v prvom rade,
aby si chlapovi padla do oka, potrebuješ upútať jeho pozornosť. Do
pomyselného finále sa však dostanú nakoniec iba tie, ktoré mu majú
okrem svojej vonkajšej krásy aj čo ponúknuť.
O tom sa však budeme baviť v ďalšej kapitole. Prezradím ti v nej,
ako nielen zaujať chlapa v prvom momente, aby si ho priťahovala
ako žena a chcel s tebou niečo riešiť, ale ako sa správať a čo robiť,
aby ťa nechcel iba na to jedno. Aby s tebou chcel mať aj vzťah a nakoniec si ťa chcel aj vziať, mať s tebou deti a prežiť s tebou dlhý
a naplnený život. To by si chcela? Tak sa pusti do ďalšej kapitoly
a odhaľ môj unikátny koncept…

108

KAPITOLA SIEDMA

TAJOMSTVO #5
ŽENA SNOV… JE ZLÉ DIEVČA,
DÁMA AJ GAZDINÁ

Ako byť všetkým, čo bude chlap kedy potrebovať
„Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme,
krásna ho okúzli, ale iba súcitná ho dostane.“
Victor Hugo

Ľahol som unavený po síce skvelom, ale neúspešnom rande do postele a začal som rozmýšľať. Prehadzoval som sa zo strany na stranu
a nie a nie zaspať. „Čo tomu zas chýbalo? Prečo to nevyšlo? Nájde sa
konečne „tá pravá“ aj pre mňa?“ behalo mi po rozume.
Dvesto. S vyše toľkými ženami som mal tú česť stretnúť sa a randiť
počas svojej síce krátkej, ale za to intenzívnej „kariéry“. S väčšinou
z nich to ale nikam neviedlo. Dlhú dobu som si myslel, že chyba je vo
mne, čo určite aj v mnohých prípadoch, hlavne na začiatku, bola, no
čím viac som sa so ženami stretával a spoznával ich bližšie, tým som
to videl jasnejšie. „Ahá, žeby toto bolo ono?!“ začalo mi zrazu všetko
do seba zapadať. Chceš vedieť, čo som si pri všetkých tých ženách
všimol? Podľa toho, ako sa správali, ako rozmýšľali a ako ku mne
pristupovali, som ich dokázal zaradiť do jednej z troch kategórií.
Doteraz si veľmi živo spomínam na stretnutie s Luciou. Bodaj by
nie! Po pár správach, ktoré sme si vymenili, mi začala naznačovať,
že by sa rada po našom dohadovanom víne presunula niekam do
súkromia. Vedela, čo chce. A bolo mi jasné, že na prázdno pri nej ne-
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obídem. Moju chuť znásobovala aj svojimi, nazvime to „odvážnymi“,
fotkami. Nebabrala sa s tým. Keď sme sa prvýkrát videli, okamžite
som išiel do kolien a krv sa mi presúvala z mozgu o niečo južnejšie.
Už som jej mal síce plnú hlavu predtým, ako sme sa stretli, ale to
bol iba slabý odvar. Rozpustené vlasy, letné minišaty, pod ktorými
nemala vôbec nič (na to ma pripravovala), sandálky na vysokom
opätku, lesk na perách a šialene intenzívny parfém, ktorý som zacítil
v momente, ako ma objala.
Lucia bola čistá „mrcha“ v tom najlepšom zmysle. Hrala sa so
mnou, bola drzá, provokovala ma každou bunkou svojho tela, doberali sme sa a neustále padali letmé dotyky. Obaja sme vedeli, ako to
skončí. Každé ďalšie stretnutie to skončilo rovnako. Nevedeli sme sa
jeden druhého nabažiť. Až sme sa nabažili. Čaro opadlo v momente,
ako sme zistili, že tam je iba šialená sexuálna príťažlivosť, ale ako
ľudia sme si veľmi nerozumeli, určite by som ju nepriviedol domov
na nedeľný obed. Mal som pocit, že okrem svojho tela a chvíľkového
rozptýlenia mi nemá čo ponúknuť. Bolo mi jasné, že keď sa dala tak
ľahko zlákať mnou (a to som sa ani veľmi nesnažil), môže prísť kedykoľvek ktokoľvek iný a spraviť to isté.

TOĽKO ŽIEN A PREDSA
TAK MÁLO MOŽNOSTÍ
Na druhej strane tu bola Sisa. Tiež krásna žena, s ktorou som isté
obdobie randil, no išiel z nej rešpekt a aj keď som vedel, že sa jej páčim, cítil som, že si drží odstup. A to isté som robil aj ja. So Sisou sme
chodili spolu na obedy, kávičky, večere a naše stretnutia boli fajn.
Viedli sme spolu dlhé inteligentné debaty, občas som jej poradil s jej
pracovnými vecami, ktoré aktuálne riešila a dokázali sme sa baviť
o všetkom aj o ničom. Aj keď sa mi páčila ako žena a vedel by som si
s ňou predstaviť aj niečo viac, niečo mi tam chýbalo.
Nevedel som to presne vtedy pomenovať. Bola krásna, ale nevzrušovala ma. Obliekala sa vkusne, elegantne a žensky, ale nevedel

110

som si predstaviť, že z nej strhnem šaty. Tým, že sme si držali od seba
odstup, bolo mi dokonca neprirodzené dotýkať sa jej a bral som ju
vážne. A o bozku či nejakých intímnostiach ani nehovorím. Od nich
sme boli ďalej ako Bratislava od Košíc. Bola to žena, s ktorou som sa
rád ukazoval v spoločnosti, brával som ju na rôzne zaujímavé miesta a aj ja som pri nej vyzeral dobre, no nič viac z toho opäť nebolo
a naše cesty sa postupne rozišli.
No a potom tu bola Sabínka. Musím ju osloviť takto familiárne,
pretože bola čisté zlatíčko. Sršala z nej číra radosť a dobrota. Sabínka
bola milé, zlaté a nevinné žieňa, ktoré som stretol jeden večer vonku.
Bola s kamarátkami a ihneď mi
Keď ťa máme chcieť,
padla do oka. Okamžite som si
potrebujeme zaspávať
ju obľúbil. Zaujímal som sa o ňu,
chcel som o nej vedieť stále viac
s myšlienkou na teba,
a viedli sme spolu skvelé a dlhé
aká si úžasná
debaty, v ktorých sme sa obaja cítili uvoľnene a sami sebou. Aj keď som bol aktuálne v situácii, že sa mi
nedarilo a nevychádzal mi ďalší biznis, ona to videla vždy z tej lepšej
stránky, podporovala ma, dokázala vypichnúť aj to najmenšie zlepšenie, ktoré som spravil a chválila ma za všetko. Bola to taká moja malá
roztlieskavačka. Bola typom ženy, ktorá by sa rozdala pre všetkých.
Nikdy na nič nemala čas, pretože sa musela starať doma o rodinu,
večne niečo riešila v práci a stále sa našiel niekto, koho potrebovala
zachrániť. Dokonca, vždy keď sme videli nejakého psíka či malé dieťa, išla sa roztopiť. Keď sme sa stretávali, vždy mi nezabudla priniesť
nejakú drobnosť, len aby ma potešila. Všetci boli pre ňu prednejší,
stavala ich na prvé miesto a na seba nemala čas. Bola skvelá kamarátka, moja druhá mamina a určite by bola aj skvelá partnerka, ale to
som nikdy nezistil. Nevidel som ju ako ženu, s ktorou by som chcel
niečo riešiť, pretože mi tam chýbalo to podstatné - vášeň a túžba.
Dvesto žien. A jeden z týchto troch scenárov sa v istej forme opakoval zakaždým. Ale len s piatimi či šiestimi ženami som si vedel
predstaviť mať aj sex, aj vzťah a aj s nimi prežiť zvyšok svojho života.
A medzi nimi bola aj moja Evka…
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NIEČO TOMU CHÝBA
Mnohé ženy sú skvelé v jednej oblasti, ale zaostávajú v iných. Zlé
dievča, ktoré je zvodné, očarujúce, sexy a provokuje chlapov každou
jednou bunkou svojho tela, vzrušuje chlapov natoľko, že pri nej strácame hlavu a sme z nej hotoví. Tento typ ženy chce chlap len na to
jedno. A to nám stačí. Nepotrebujeme ju spoznať hlbšie, vybudovať
s ňou spojenie a zaujímať sa o ňu viac, pretože sa nám krv preliala do
iných miest a vôbec nad tým ani neuvažujeme.
Ďalšia žena zas vie byť hotová dáma. Je inteligentná, rozhľadená,
silná, ideálna do spoločnosti, ale chlapi sa jej „boja“, resp. má silnú
mužskú energiu, je chladná, odmeraná a nevyvolá v chlapovi iskru.
Iná je zas skvelá parťáčka, chlap sa s ňou vie skvele zabaviť a strácajú spolu pojem o čase, skvele sa pri nej cíti, ona sa stará o všetkých
naokolo, no berieme ju len ako sestru či náhradnú matku.
Keď ťa ale máme chcieť, potrebujeme zaspávať s myšlienkou na
teba, aká si úžasná. Keď ťa chlap chce, teší sa na správu od teba,
chce ťa znovu vidieť, pretože mu chýbaš, prehráva si spätne situácie
z vášho stretnutia a čo si myslela tým, keď si povedala, že je zlatý.
Rozmýšľame, čo máme spraviť, aby sme ťa zaujali a čo asi práve
v tomto momente robíš. S kým si, či to aj ty vidíš a cítiš rovnako,
ako nás asi berieš a čo si máme o tom celom myslieť. Áno! Aj my si
týmto prechádzame. Cieľom je teda vyvolať v nás tieto pocity. Tie
ale nevyvoláš, pokiaľ budeš len skvelá parťáčka, žena vhodná do
spoločnosti alebo kočka do postele.

DÁ SA ISKRA A CHÉMIA NADIZAJNOVAŤ?
Ako vytvoríš v chlapovi ten správny mix pocitov, aby ťa nechcel dostať iba do postele, nevyužíval tvoje služby pestúnky a nekávičkovali
ste spolu do nemoty bez nádeje, že to bude niekedy inak? Dá sa tá
iskra a chémia vôbec nadizajnovať? Alebo tam tieto pocity proste
sú a keď nie sú, tak tam už ani nebudú a máš jednoducho smolu?
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„Bola tam iskra“ je pre teba nejaký výsledný pocit. Nejako sa nad tým
nezamýšľaš a už vôbec neuvažuješ nad tým, že by sa chémia medzi
vami dala nadizajnovať. Ale čo si máš vôbec pod povestnou iskrou
predstaviť?
V mojej knihe Príťažlivosť som s chlapmi zdieľal jeden koncept,
vďaka ktorému ich ženy dokázali vnímať ako vhodného kandidáta
aj na sex, aj do vzťahu. Čiže ideálny stav, však? Chcem sa s tebou
podeliť o príbeh, na základe ktorého vznikol tento koncept, ktorý
zmenil život tisícom chlapov (a žien) a môže ho zmeniť aj tebe. Chlapi, s ktorými prídeš do kontaktu, ťa zrazu budú vnímať ako ženu
vhodnú do voza aj do koča. No nebolo by to skvelé?
„Počuj, dnes budú v MAXe sexy hostesky, nechceš s nimi spraviť
rozhovor na svoj blog?“ pýtal sa ma Samo. Jeho kamoš, ktorý vlastnil
reklamnú agentúru, mu povedal, že bude mať promo s babami v obchodnom centre. „Jasné, to bude zaujímavé, idem do toho,“ neváhal
som ani na moment. Som za každú srandu a naučil som sa, že treba
rozširovať svoju komfortnú zónu a využívať príležitosti, ktoré nám
život ponúka. To som však v to popoludnie ešte netušil, ako zaujímavé tie rozhovory budú, a že vďaka nim vznikne jeden z najúčinnejších konceptov na priťahovanie opačného pohlavia, ktorý dnes
úspešne nasledujú tisícky chlapov a žien.
Prišli sme so Samom do MAXu a na lavičke medzi obchodmi sedelo osem mladých a krásnych báb, odhadom niekde okolo 18-25
rokov. „Baby, toto je Michal Kopecký, ktorý založil blog akozbalit.sk.
Je tu preto, aby s vami na svoj blog spravil rozhovor.“ Uviedol ma
Samov kamoš babám a ony sa začali rehotať. Za tie roky som už bol
na podobné reakcie u žien zvyknutý a jednoducho som to ignoroval. Po jednej som si ich zobral bokom a každej som sa pýtal štyri
dopredu pripravené otázky. Tá najpodstatnejšia z nich bola hneď tá
prvá: „Aké 3 charakterové črty alebo vlastnosti ťa na chlapoch najviac priťahujú?“
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KEĎ SA ŽENY PRERIEKNU
Baby najprv otázka trochu zaskočila a donútila ich začať nad ňou rozmýšľať. „Fúha, to je ťažko povedať. Ale asi inteligencia, zmysel pre
humor a mám rada, keď je gentleman,“ povedala prvá z nich. „Okej,“
povieš si v duchu. Taká klasika, ktorá neprekvapí a neurazí a určite
by si také niečo odpovedala na takúto otázku aj ty, nemám pravdu?
Po rozhovore a zodpovedaní aj na ďalšie otázky sa vrátila k babám
a poslala ďalšiu. Otázky som im kládol nezávisle od seba bez toho,
aby počuli, čo jedna či druhá povedala. To isté som sa spýtal aj ďalšej
kočky a opäť neprekvapila: „Vieš, čo? Určite by ma mal vedieť rozosmiať, mal by byť sebavedomý a zodpovedný, a mal by mať charizmu.“
No keď mi už v podstate to isté povedala aj tretia a štvrtá, ktoré
očividne nemali núdzu o pozornosť chlapov, pretože ako hostesky
vyzerali dosť dobre, niečo vo mne ma donútilo položiť dopytovanej
ďalšiu otázku: „A akých chlapov si mala doteraz?“ Začala sa ďalšia
z nich smiať: „Presný opak!“
A zrazu mi to začalo dávať celé zmysel. Presne to bol ten môj
AHA moment. Tá odpoveď KAŽDEJ Z NICH, keď mi najprv povedali, že chcú dobrého, milého, inteligentného a vtipného chalana, no
následne po mojej otázke, s akými chlapmi niečo riešili, sa zasmiali,
že neboli zrovna „dobrými chlapcami“. Videl som všetko jasnejšie
ako kedykoľvek predtým a začal som chápať, prečo ma ženy kedysi
nechceli. Možno som to tak nejako podvedome tušil, a preto som sa
začal k nim inak správať a zrazu sa karty obrátili.
Keď som prvýkrát kamarátkam hovoril o tomto mojom odhalení,
všetky do radu súhlasne prikyvovali hlavou: „Je to presne tak, ako
hovoríš!“ Že síce chcú tých dobrých chlapov, ale do vzťahu. Ale títo
chlapi ich v prvom rade nepriťahujú, a preto si začínajú s tými zlými
chlapcami v domnení, že ich zmenia. To je ako ten vtip. Chlap si berie ženu dúfajúc, že sa nezmení a ona sa zmení. A žena si berie chlapa
veriac, že sa zmení, no on sa nezmení.
Vieš, čo je na tom všetkom najlepšie? Že tento princíp funguje
dokonale s menšími úpravami aj pre ženy, no s rovnako skvelými
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výsledkami, kedy dokážeš určitým prístupom a správaním chlapa
zaujať, priťahovať ho, získať ho a aj si ho udržať. Že sem s tým princípom, Michal?

TROJUHOLNÍK
ZLÉ DIEVČA - DÁMA - GAZDINÁ
Spomínaš si na môj príbeh z úvodu kapitoly s Luckou, Sisou a Sabínkou? Každá z nich mala niečo, čo chlap chce. Ale žiadna z nich
nemala všetko. Čo to pre teba znamená? Potrebuješ mať z každého
tohto typu ženy to najlepšie a ukazovať to chlapovi v správnom momente a v správnom poradí, aby si pritiahla jeho pozornosť, vzrušovala si ho a chcel mať s tebou aj sex, bude ťa chcieť predstaviť aj
priateľom a rodine, no a bude chcieť byť tvojím partnerom na celý
život, založiť si s tebou rodinu a mať s tebou aj deti. Čo ak by som
ti povedal, že tento zdanlivo nemožný a nereálny scenár sa dá zhrnúť do jednoduchého a pochopiteľného konceptu, ktorý som nazval
„Trojuholník Zlé dievča-Dáma-Gazdiná“? Ako to celé funguje?

DÁ
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ZLÉ DIEVČA
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DAJ TOMU V ÚVODE
ŠŤAVU AKO ZLÉ DIEVČA
Na začiatku, keď chlapa spoznávaš, potrebuješ v ňom aktivovať jeho
sexuálne pudy. Vybudovať medzi vami sexuálnu príťažlivosť, napätie
a poblázniť mu hlavu. Možno ti to príde teraz kontraproduktívne
a chápem, že nechceš byť vnímaná len ako sexuálny objekt, avšak potrebuješ si získať jeho pozornosť. Čo všetko teda môžeš preto spraviť?
„Zlé dievča“ je v mojom ponímaní žena, s ktorou chce mať chlap
sex, priťahuje ho a vzrušuje. Vie sa sexy nahodiť, nalíčiť, upraviť
a provokuje chlapa každou bunkou svojho tela, ako opisovala Nikol v predchádzajúcej kapitole. Je jednoducho ženou plnou sexuálnej energie a jej sexepíl je cítiť v jej chôdzi, držaní tela či v spôsobe,
ako sa na chlapa pozerá. Keď je s chlapom, je hravá, rada sa doberá,
neberie sa príliš vážne, vie sa zasmiať na ňom aj na sebe, vtipkuje, je
márnivá, občas mierne naivná a bláznivá. Chlap ju zbožňuje, pretože
má v sebe iskru. Je zároveň aj emocionálna a ukazuje chlapovi všetky
svoje odtiene ako dúha.
S chlapom „zlé dievča“ často flirtuje, pozerá na neho s túžbou
v očiach, hrá sa s vlasmi, hryzie si do pery a vysiela mu všetky možné
signály, že sa jej páči, čo vidí, no zároveň je jemne nedostupná a nedá
sa chlapovi ľahko a lacno. Nevrhá sa
„Zlé dievča“ je žena, na chlapa po piatich minútach a nie
je v žiadnom prípade nymfomanka či
s ktorou chce mať
chlap sex, priťahuje lacné dievča na jednu noc. Skôr naopak! Stále si drží svoju cenu a hodho a vzrušuje
notu. Vie byť aj správne drzá, cítiť
z nej neskutočnú vášeň, je spontánna a nemá rada všetko detailne
naplánované. Žije prítomným okamihom, tu a teraz, užíva si život
so všetkým, čo príde. Je to proste pôžitkárka. No a bozk, predohra
či samotný sex s ňou je jednoducho zážitok, ktorý zostáva v hlave
chlapa ešte dlhé dni, túži si to s ňou zopakovať a nevie sa jej nabažiť.
Pokiaľ však budeš klásť dôraz hlavne, alebo len, na túto stránku,
tak sa chlap podľa toho zariadi a bude ťa chcieť najmä, alebo len,
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na sex. Nič viac, nič menej. Ak sa mu odovzdáš príliš rýchlo (sex
na prvých stretnutiach), príliš lacno (nemusel preto nič výnimočné
spraviť) a budeš sa takto rozdávať nielen jemu, ale aj iným chlapom
(či už osobne alebo online), nebudeš mať žiadne zásady a hranice,
tak nečakaj, že bude chcieť mať s tebou niečo viac. Akonáhle čaro
vyprchá, alebo si chlap nájde inú ženu, stratí o teba záujem a prestane sa ti ozývať. To ma privádza k tvojej druhej stránke, ktorou to
potrebuješ začať dopĺňať.

PREHLBUJ JEHO ZÁUJEM
A ZÍSKAJ SI REŠPEKT AKO DÁMA
Keď si už vybudovala prvotný záujem a získala pozornosť chlapa,
ktorý ťa zaujíma, a keď je aj z jeho strany jasné, že ťa očividne chce,
potrebuješ sa postupne začať prejavovať ako dáma. Je to z toho dôvodu, aby si nebola vnímaná iba ako objekt na sex, prehlbovala si
jeho záujem, dostala si sa mu hlbšie pod kožu a získala si si jeho úctu
a rešpekt. Toto je tá chýbajúca ingrediencia, vďaka ktorej bude na
teba myslieť a chcieť ťa získať len pre seba.
„Dáma“ je v mojom ponímaní žena, ktorou sa chce chlap pochváliť. Predstaví ju priateľom a privedie ju domov na nedeľný obed.
Všetci kolegovia mu ju závidia. Zvyšuje jeho status a vyzerá pri nej
lepšie, ako v skutočnosti je. Jednoducho povedané - zlepšuje jeho
sociálny status.
Dáma sa oblieka vkusne, elegantne a zahaľuje svoje partie rúškom
tajomstva. Stále však pôsobí veľmi žensky a maľuje sa vždy primerane situácii. Nesnaží sa na seba
upriamiť pozornosť. Je sebavedo- „Dáma“ je žena, ktorou
má, verí si a jej vystupovanie je na sa chce chlap pochváliť
úrovni. Nehanbili by sme sa za ňu
ani na dôležitom obchodnom stretnutí. Pozná svoju hodnotu a uvedomuje si, ako dokáže obohatiť život chlapa svojou spoločnosťou,
prítomnosťou a samotnou existenciou.
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Dáma má jasné zásady, hranice, vysoké štandardy a drží sa ich.
Nikdy z nich neupúšťa ani kvôli slabej chvíľke, ani kvôli chlapovi.
Je nezávislá a má svoj vlastný život, ktorý miluje a napĺňa ju šťastím
a spokojnosťou, čo ju robí prirodzene zaneprázdnenou a jej čas a pozornosť si chlap musí zaslúžiť. Je pre chlapa skutočnou výzvou. Drží
si prirodzený odstup. Dokáže sa s chlapom baviť o čomkoľvek, má
rozhľad, vypočuje si ho a zaujíma sa o neho. Dá sa na ňu spoľahnúť,
dodrží, čo sľúbi, a vzbudzuje v chlapoch dôveru. Taktiež vie chlapovi
povedať veci narovinu, ako sú, a je k nemu maximálne úprimná.
Pokiaľ mu však budeš ukazovať iba túto stránku, nepreskočí medzi
vami iskra a on sa síce bude s tebou stretávať aj naďalej, pretože má pri
tebe isté benefity a vyhovuje mu to, ale nikam to nebude viesť. V momente, ako naznačíš, že by si chcela niečo riešiť, zuteká a pôjde za inou.

BUĎ PRE NEHO TOU PRAVOU
NA CELÝ ŽIVOT AKO GAZDINÁ
No a následne, keď máš jeho pozornosť, záujem a je medzi vami aj
iskra, postupne svoju osobnosť potrebuješ dopĺňať o črty gazdinej,
s ktorou si vie predstaviť aj niečo viac, ako len stretávanie sa a sex.
Ukážeš mu totižto, že si vhodná aj do vzťahu.
„Gazdiná“ je v mojom ponímaní žena, s ktorou chce chlap žiť,
vziať si ju a založiť s ňou rodinu. Táto žena je skutočný poklad, ktorý bude chlap ochraňovať, starať sa oň a bude ju chcieť po všetkých
stránkach zabezpečiť.
Gazdiná je milé, nekonfliktné a zlaté dievča, ktoré je pre chlapa
tým najväčším podporovateľom. Stojí pri ňom počas jeho najťažších
chvíľ, vie ho oceniť, pochváliť, je oddaná a spraví všetko, čo mu uvidí na očiach. Postará sa ako o neho, tak aj o domácnosť, deti, vždy
má všade čisto, poupratované a aj navarené, pretože chápe, že cestu
k chlapovi si nájde cez jeho žalúdok. Dokáže vychádzať so všetkými
naokolo. Skvele si rozumie s jeho matkou či sestrami a taktiež bude
príkladnou matkou aj pre ich spoločné deti.
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Pokiaľ mu však budeš ukazovať príliš veľa tejto stránky (a hlavne
v začiatkoch), tak bude využívať všetky tvoje benefity, bude sa pri
tebe cítiť skvele, budeš jeho parťáč„Gazdiná“ je žena,
ka, sestra, roztlieskávačka a náhradná mama v jednom. Dokonca bude s ktorou chce chlap žiť,
chcieť s tebou aj vzťah, pretože bude
vziať si ju a založiť
o neho pri tebe dobre postarané, ale
s ňou rodinu
nenechaj sa oklamať jeho falošným
záujmom. Bude sa obzerať po iných a je možné, že nakoniec ťa podvedie. S kým iným, ako so „zlým dievčaťom“. A to, prepokladám,
nechceš, však?

SKÚSENOSŤ MNOHÝCH ŽIEN
Celé ti to zrazu začne dávať zmysel. Hlavne v momente, keď sa ti
stalo to, čo väčšine ženám, keď príde na randenie s chlapmi. Najprv
sú príliš dostupné ako „zlé dievčatá“, a keď chcú mať chlapi s nimi
sex, zrazu sú všetci hovadá, ktoré ich chcú len na to jedno. Následne
skočia do iného extrému, kedy sa správajú len ako dámy alebo gazdiné, no tým v chlapoch nevyvolávajú žiadnu túžbu a končia len ako
kamarátky či bútľavé vŕby, pretože sú až príliš chladné a nedostupné.
Presne tak, ako mi písala moja kamarátka Evka:
„Na jednej firemnej akcii som sa zoznámila s chlapom, ktorý túto
akciu organizoval. Všetko sa začalo, keď som prišla k baru, kde práve postával. Bolo to presne ako z filmu, iskry preskočili od prvého
momentu. Musím povedať, že nebol úplný model, ale už keď sme sa
na seba prvýkrát pozreli, oči sa nám stretli a už vtedy sme vedeli, že
z toho bude niečo viac. Dali sme sa do reči a obaja sme cítili, že to
medzi nami funguje tak, ako som už dlho nezažila. Dvojzmyselné
žartíky nám len potvrdili, kam to smeruje. Celý čas som sa prejavovala len ako to zlé dievča, ktoré by akurát tak na mieste pretiahol.
A keď chceš vedieť, ako to dopadlo, vymenili sme si čísla a na druhý
deň sme sa po akcii stretli. Zahral to na mňa s tým, že je unavený a že
sa mu nechce ísť niekam do spoločnosti, ale rád by ma videl.
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A tak sme išli na poharik k nemu domov. No a asi o dve hodiny na
to sme skončili v posteli. Ak sa pýtaš, či to bola jednorázovka a už sa
neozval, tak to dopadlo presne tak. No a čo viem, tak po čase si našiel
druhú, s ktorou má dnes dieťa,“ písala mi Evka svoju skúsenosť, kedy
to so zlým dievčaťom prestrelila. Chlap ju proste chcel len na to jedno a nič viac za tým nehľadal. A to z jednoduchého dôvodu, pretože
mu neukázala žiadnu zo svojich kvalít Dámy či Gazdinej.

NO A ČO JEJ ĎALŠIA SKÚSENOSŤ?
„Priveľmi som sa sústredila na to, aby som už od prvého momentu
nepôsobila na chlapov ako lacná štetka. Na Instagrame si ma pridal
chalan, ktorého som nepoznala, ale bola som v štádiu, že by mi veľmi
prospela mužská spoločnosť. A tak som mu jeho žiadosť potvrdila.
Bol veľmi milý, slušný, ale občas so mnou hral svoju hru, že šplechol
dvojzmyselnú myšlienku so sexuálnym podtónom, prípadne, či nedobehnem k nemu na vodnú fajku, lebo vedel, že ju mám rada. Ja som
ho ale vždy uzemnila, pretože som nechcela vyzerať veľmi dostupne.
Keďže som na rande vyrazila priamo z práce, nestihla som sa
prezliecť a miesto vyzývavého oblečenia som prišla oblečená v elegantnej sukni a blúzke. V ten večer z jeho strany žiadne dvojzmysly
nepadali. Správal sa ku mne zrazu iba ako ku kamarátke. Na jednej strane mi to bolo ľúto, no na druhej som bola rada, pretože som
nechcela byť jednou z mnohých žien, ktoré dostane do postele a viac
sa im neozve. Po našom stretnutí sme sa rozlúčili veľmi skromne,
pusou na líce, a ani nepadla otázka, či sa ešte uvidíme.
Na druhý deň mi sice ešte napísal, ale bolo to celkom chladné, iba
ako kamarátke. Potom prišiel víkend a on išiel na splav s kamarátmi,
o ktorom sme sa na stretnutí bavili. Po víkende už nič nebolo, keď sa
vrátil, už nenapísal a bolo len ticho. Povedala som si, že som to posrala, bola som od začiatku moc nedostupná, ale chcela som zabojovať, a tak som mu napísala ja prvá. Síce mi odpísal, ale teraz neviem,
ako to ešte napraviť a či sa to vôbec dá. Odpísal a dáva také celkom
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dvojzmyselné veci, mne to samozrejme lichotí, ale neviem proste,
kde je tá miera, aby som sa zasa neocitla v kategórii iba na sex.“

KDE JE HRANICA
Asi ti prirodzene, tak ako Evke, napadne otázka: „Naozaj ide chlapom
len o to, aby sme im vypisovali prasačiny, a potom nás na prvom rande odmietli? Je nesmierne ťažké odhadnúť, kde presne je hranica,
ktorá Ženu snov delí od štetky na jednu noc na jednej strane a od frigidnej panny na strane druhej. Ako s ním správne komunikovať? Ako
skĺbiť prasačinky a zároveň komunikáciu na úrovni dámy? Nechcem
predsa vyzerať ako schizofrenik a vysielať smerom k nemu signály,
ktoré budú v konečnom dôsledku mätúce a nepochopí ich ani on.“
Aby sme si to zhrnuli a mala si v tom jasno. V začiatkoch by malo
v tvojej prezentácii prevládať hlavne zlé dievča. Nesmie však prekročiť
hranice, ktoré by dáma nikdy neprekročila. Samozrejme môžeš ukázať
aj niečo z gazdinej, no tá v tomto momente nie je až taká dôležitá. Čo
tým chcem povedať, je to, že muž by mal v tebe vidieť všetky tri zložky
naraz, no v rôznom pomere. Ak by si mu na prvom rande ukázala iba
zlé dievča a na druhom by sa stretol len s gazdinou či dámou, ostal
by zmätený a ďalšieho rande by si sa už nikdy nedočkala. Muž musí
v tebe vidieť vždy kombináciu jednotlivých typov žien. Ich pomer
je v rámci jednotlivých fáz vzťahu vždy iný. Na prvých stretnutiach
s ním flirtuješ a si hravá, zároveň si ale výzvou a buduješ si rešpekt.
Tento pomer je zhruba 50% zlé dievča, 30 % dáma a 20% gazdiná.

50% ZLÉ DIEVČA

30% DÁMA
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20% GAZDINÁ

Postupne, ako sa budete viac spoznávať, pridávaš viac dámy (35%),
aby si sám uvedomil, že to s tebou myslí vážne a následne do toho vo
vyššom pomere (25 %) zakomponuješ gazdinú, aby túžil po dlhodobom vzťahu so všetkým, čo k tomu patrí. Vďaka tomuto si ho získaš.

40% ZLÉ DIEVČA

35% DÁMA

25% GAZDINÁ

A teraz to najdôležitejšie - čo robiť, aby si si ho udržala? Už to stačí len dlhodobo udržiavať a ukazovať mu rovnomerný pomer zlého
dievčaťa, dámy a gazdinej. Akonáhle sa chlap prestane snažiť, bude
ťa brať ako samozrejmosť či bude pokukovať po iných, pokojne sa
vráť späť k predchádzajúcim pomerom, kde mu budeš ukazovať opäť
o niečo viac zlého dievčaťa a dámy. Hraj sa s pomermi a prispôsobuj
ich danej situácii. Je to nikdy nekončiaci sa proces.

NESTAČÍ BYŤ „SAMA SEBOU“?
„Michal, ale ja taká nie som! Neviem a ani nasilu nechcem zo seba
robiť sexuálnu bohyňu, ja sa naopak chcem o chlapa starať a byť mu
oporou,“ ti asi teraz behá po rozume. Pozri, chápem to. Pre niekoho,
kto vyžaruje silnú sexuálnu príťažlivosť, bude ťažké držať sa na uzde,
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byť trochu vážnejší a dávať to na „dámu“. Naopak, keď si vážna, tak
môže byť pre teba neprirodzené byť zrazu hravá, vyžarovať viac sexuality a byť zlé dievča.
A pokojne môžeš v jeden moment spraviť zo seba pred chlapom
hlupaňu tým, že to nebude pre teba prirodzené, budeš si pripadať
strojene a nie „sama sebou“. A keď budeš o tom hovoriť kamoškám
a pýtať sa na ich názor, tak ony ťa v tom len utvrdia. Povedia ti, že
by si mala byť sama sebou, na nič sa nehrať a všetko bude v pohode.
Lenže toto môže byť tá najnebezpečnejšia rada, ktorú kedy dostaneš.
To, že odmietaš prijať všetky role a stránky, ktoré žena zahŕňa,
ťa totižto priviedlo do dnešného stavu, v ktorom si. Do chvíle, kedy
čítaš tieto riadky. Byť sama sebou znamená, aby si nič na sebe nemenila a tým prakticky potvrdzuješ, že je všetko ok. Je ok, že si dala
chlapom hneď všetko, čo chceli? Je ok, že si bola príliš dostupná
a naháňala si chlapov? Je ok, že si nemala svoje hranice? Je ok, že si
bola pri chlapoch len milá, zlatá, dobrá a spravila si všetko, o čo ťa
požiadali? Je ok, keď si nedala chlapom priestor prejaviť sa? Je ok, že
si sa podceňovala a neverila si si? Dovoľ mi povedať ti, že toto nie si
v skutočnosti ty.
A kto povedal, kto si? Ty už vieš, že všetky tvoje názory, myšlienky, postoje, charakterové črty či presvedčenia si pozbierala niekde
po ceste od svojich rodičov počas výchovy, od kamarátov, cirkvi či
v škole. A tie spravili z teba tú, ktorou si dnes. Naučila si sa taká byť.
Každý sme nejaký. A keď teraz budeš viac otvorená chlapom, budeš
s nimi tráviť čas či inak sa oblečieš a inak sa budeš prezentovať na
sociálnych sieťach, to z teba nerobí niekoho, kým nie si. Len ťa to
privádza bližšie k tvojmu cieľu - nájsť si spriaznenú dušu a byť pre
neho tou najlepšou možnou partnerkou. Aj to sa potrebuješ naučiť.

DOPĹŇAJ PODĽA POTREBY
Povedzme, že ti chýba viac zo „zlého dievčaťa“. Vybehni s kamoškou
na drink, nahoď sa, daj si ihličky, rúž, zvodne si sadni, ale nezabudni
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vnímať aj svoje okolie. Pozeraj mužom do očí. Ale nie tak, že hneď
uhneš pohľadom a sklopíš zrak. Pozri na nich svojím zvodným pohľadom a vyvolaj v nich túžbu po tebe. Prípadne, ak už ste nejakú
dobu spolu, pošli mu počas dňa, keď je v práci, správu, že máš na
neho chuť a kľudne mu pošli fotku seba v niečom sexy - nezabudni
ale na to, že by fotka v úvodných fázach vzťahu nemala prekročiť
hranicu, ktorú by nikdy neprekročila dáma.
Pokiaľ ti chýba viac „dámy“, tak môžeš napríklad začať hovoriť
chlapom viac NIE. Stretneme sa dnes? NIE. Prídeš ku mne na drink
a pozrieme si spolu film? NIE. Začne mať narážky a zjavne smeruje
k sexuálnej debate? NIE! Teraz nemyslím ho ignorovať úplne alebo
hrať sa na nedostupnú. O tom sa ale budeme baviť bližšie v jedenástej
kapitole.
A keď je potrebné doplniť trochu viac „gazdinej“, tak mu ukáž,
že sa vieš o neho postarať. Navar mu skvelé jedlo, naplánuj spoločný
výlet, nech na moment zabudne na prácu, vypočuj si ho, podpor ho
a oceň ho. Bude ťa zbožňovať.
Prispôsob cestu, nie cieľ. Je to v tebe. Je to v každej žene. Len
to potrebuješ odhaliť a začať chlapovi ukazovať to, čo je potrebné
k tomu, aby si dosiahla svoje. Nebuď teda sama sebou. Buď tou najlepšou verziou samej seba, akou len môžeš byť.

NAMIEŠAJ TEN SPRÁVNY
POMER V SPRÁVNOM ČASE
Chlap sa nenamotá na ženu, ktorá má silnú len jednu stránku, či už
tú, že je sexy, skvelá spoločníčka, perfektná poslucháčka, skvele ho
reprezentuje, je ženská, prípadne sa vie postarať o všetkých naokolo.
Namotá sa vtedy, ak je žena kombináciou všetkého a odhaľuje mu to
postupne.
Srší z nej sexepíl, stará sa o seba a flirtuje s ním. Je milá, pozorná a je
radosť byť v jej spoločnosti. Dokáže sa baviť na úrovni, ale aj vyvádzať
bláznovstvá. Vie plnohodnotne konverzovať s jeho priateľmi či kolega-
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mi v spoločnosti, ale vie si aj užívať leňošenie doma pri filme. Dokáže
spraviť dojem na jeho kamarátov aj rodičov. Je nezávislá a dokáže sa
postarať o seba, ale je aj ženská, zraniteľná a bude stáť pri chlapovi, keď
to bude potrebovať. V posteli si to užíva a je sexuálna bohyňa, no vie
byť aj citlivá, jemná a starostlivá. Jednoducho, Žena snov.
Keď to spravíš správne a odhalíš mu z každého rožku trošku,
chlap pochopí, že si jedinečná a že už nepotrebuje ďalej hľadať lepšiu ženu. Ženy, s ktorými bežne prichádza do kontaktu, sú na jednej
strane skvelé, ale nudné. Ďalšia je skvelá gazdinka, ale nevytiahol by
ju z domu. Iná zas spôsobuje náhodné erekcie, kam príde, ale nikto
ju neberie vážne. Nemusíš odhaliť z každej role všetko. To, myslím,
ani nie je reálne. Pokiaľ nie si žiadna gazdiná, ktorá by sa starala
o celú domácnosť, prala by, upratovala a varila, tak ťa do tejto role
nikto nemôže nútiť. Všetko sa dá zariadiť aj inak, napr. využívaním
služieb niekoho iného. Ty sa medzitým môžeš postarať o chlapa inými spôsobmi, môžeš ho podporovať, oceňovať a venovať sa výchove
vašich detí. Nesnaž sa byť dokonalá, buď však tou najlepšou možnou
verziou samej seba.
Keď budete spolu, nebude sa ťa vedieť nabažiť. Keď spolu nebudete, budeš mu chýbať, bude na teba myslieť a bude rozmýšľať nad
tým, ako ťa získať. Pretože to bude on, kto sa bude musieť snažiť,
aby si udržal tvoj záujem a pozornosť. Zrazu nebude problém nájsť
si čas hoci aj po náročnom dni. Zrazu je ochotný obmedziť iné ženy
a vzdať sa svojho single statusu a byť len tvoj. Zrazu je schopný aj
záväzku s tebou a je pripravený byť už len s tebou. Keď chlap nájde
takúto ženu, chce ju len pre seba.
No a čo ak si ukazovala príliš veľa zlého dievčaťa, dámy či gazdinej? Dá sa to ešte zachrániť? Tým, že budeš pokračovať výlučne v tej
roli naďalej, nie. Potrebuješ sa vrátiť do toho správneho pomeru na
začiatku. Čiže, začni opäť tým, že budeš ukazovať 50% zlého dievčaťa, 30% dámy a 20% gazdinej. Zresetuj to a sleduj, ako sa bude meniť
jeho prístup k tebe. No a následne pokračuj tak, ako som odporúčal.
Tak, ako to spravila aj Zora, keď jej to s jej mužom začalo škrípať:
„Žijem s manželom dlhú dobu. Mali sme aj rušné chvíľky a ja som
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nechápala prečo. Som predsa Gazdiná a musím priznať, že viac ako
dobrá. Som matka jeho troch dcér, s telom modelky Victoria Secret,
dušou Xeny a pokorou Matky Terezy. Ale po čase som prišla nato,
že mu chýba Zlé dievča. Nemala som svoj osobný priestor, úplne ma
pohltila rodina a práca. Takže všetko zlé je na niečo dobré, a keď som
ostala sama, začala som sa spoznávať, rozmaznávať, vzdelávať a žiť
aj svoj život. A presne ako píšeš, stúpala som na hodnote. Stalo sa
presne to, čo sa malo stať, môj manžel ma začal opäť dobývať, a tak
sme začali úplne iný život… aj so Zlým dievčaťom. Veľmi rada na
sebe pracujem a držím sa jedného - každý deň je zo mňa iná žena.“

DÁVAJ TO, ČO SAMA OČAKÁVAŠ
Áno, schopný a vysokohodnotný chlap chce pre seba to najlepšie.
Teda ženu, čo má všetko. Ale to chceš predsa aj ty. Gentlemana
a chlapa na úrovni, ktorý je očarujúci, charizmatický, úspešný a dokáže ťa zabezpečiť. Chceš chlapa, ktorý ťa dokáže ochrániť, dokáže sa
postarať o teba aj o deti. No a chceš zároveň aj chlapa, ktorý ti splní
všetky tvoje sexuálne túžby a neskončí po prvom kole. Nie je to snáď
tak? Daj teda chlapovi kúsok z každej tejto ženy a už nebude nikdy
potrebovať inú, pretože bude mať v jednej všetko. Presne tak, ako to
spravila aj moja Evka.
Spoznal som ju v období, kedy som si 2 roky veľmi intenzívne
užíval potom, ako som 22 rokov abstinoval. Stretol som počas tejto
doby desiatky a desiatky žien, no keď som spoznal Evku, vedel som,
že som narazil na jedinečnú ženu. Na stretnutie prišla vo vysokých
opätkoch, krásne upravená, voňavá a sexy. Dokázali sme sa spolu inteligentne baviť, zaujímala sa o mňa a dokonca ma na prvom stretnutí pozvala ona, čo ma milo prekvapilo, pretože ako chlap pozývam
bežne na prvých stretnutiach ja, som s tým úplne v pohode a očakáva sa to odo mňa. No a z rozhovoru a jej správania som si všimol, že
je aj veľmi starostlivá, pozorná, dokáže chlapa podporiť a oceniť. Tri
v jednom. Ideálna žena aj do vzťahu.
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Vedel som, že Evku si nemôžem nechať prekĺznuť pomedzi prsty.
Bol som ochotný vzdať sa všetkých ostatných, s ktorými som randil.
Usiloval som sa o ňu a dostávala to najlepšie zo mňa. A aj keď si ju
získal na istý čas iný, potom, čo som ja podcenil situáciu (celý náš
príbeh s Evkou opisujem v mojej knihe Ako ju získať), som ju nakoniec získal ja. Či ona si vybrala mňa? Kto vie…
Už vieš, ako zaujať chlapa v prvom momente, aby si ho priťahovala ako žena a chcel s tebou niečo riešiť. Dozvedela si sa, ako sa
správať a čo robiť, aby ťa nevnímal iba na to jedno, ale aby s tebou
chcel mať aj vzťah. No a nakoniec si ťa chcel aj vziať, mať s tebou
deti a prežiť s tebou dlhý a naplnený život. Lenže na to, aby bol
chlap ochotný zaplatiť tú „cenu“ a investoval do teba svoj čas, pozornosť, zaujímal sa o teba a bol ochotný si na teba aj počkať, mu
potrebuješ jasne odprezentovať, že si toho hodná a predstaviť mu
svoju neodolateľnú ponuku. Ako? To sa dočítaš už v ďalšej kapitole…
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KAPITOLA ÔSMA

TAJOMSTVO #6

ŽENA SNOV… JE HODNOTNÁ
A PRE CHLAPA NEODOLATEĽNÁ
Ako vytvoriť svoju neodolateľnú ponuku a byť skvelým
„úlovkom“ aj pre vysokohodnotných chlapov
„Život nie je o hľadaní samého seba. Je o tvorení samého seba.“
George Bernard Shaw

„Určite by som ťa predtým nechcela,“ povedala mi Evka, keď videla
moju fotku z univerzity spred pár rokov, kde som mal dlhšie vlasy
v čelenke a vyzeral som ako indián. „Veď si bol ako palička! Ja potrebujem pri sebe chlapa,“ nakladala mi ďalej. „No a pozri sa na svoje
obliekanie, čistá hrôza. Ako môžeš skombinovať károvanú košeľu
s károvanými kraťasami a lesklými botaskami? A tie veci na tebe visia a vyzeráš v nich, ako keby ťa obliekala tvoja mamina,“ pritvrdzovala. „A tvoj výraz, ktorý máš na každej fotke. Vidno, že si bol dobrý
chlapec a nečudo, že si bol pre ženy len kamarát a bútľavá vŕba,“
povedala mi úprimne, aj keď tým trochu zariskovala, či to vezmem
v pohode. No ja som si jej slová nebral osobne a neurážal som sa na
to. Mala totižto pravdu.
Vtedy som to síce nevedel, ale dnes už chápem, prečo som nebol pre ženy príťažlivý chlap, s ktorým by si vedeli predstaviť aj niečo viac, a nebrali ho len ako kamaráta, bútľavú vŕbu či brata. Bol
som vychudnutý, nevedel som sa obliekať, moje sebavedomie bolo
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na bode mrazu a ženy si ma veľmi nevšímali. Nevideli ma ako chlapa, s ktorým by chceli niečo riešiť. Nevyvolával som v nich sexuálnu
túžbu a nebol som ani „materiál“ do vzťahu. Keď sa so mnou aj v tej
dobe stretli, tak som bol pre ne neškodný. Malo to však aj svoju pozitívnu stránku. Z týchto žien sa nakoniec stali moje skvelé kamarátky
a naučili ma mnoho o ženách a vzťahoch.
Vieš, čo je na tom všetkom najzaujímavejšie? Väčšina z tých, ktoré ma kedysi nechceli, by si so mnou už dnes vedeli niečo predstaviť.
Ako je to sakra ale možné? Čo na mne dnes vidia, čo som predtým
nemal? Veľký nos mám stále, kocky na bruchu mi doteraz nepribudli
(ale pilne na tom pracujem, heh) a bavoráka v garáži stále nemám.
Vždy som si bral odmietnutie osobne. Keď ma žena nechcela a povedala mi, že ma berie iba ako kamaráta, dotklo sa ma to. A keď som to
počul už po osemdesiatykrát, myslel som si, že tak to bude už stále.
Že ja nemôžem byť pre ženy príťažlivý. Že som nemal to šťastie narodiť sa lepšie a že mojím osudom je byť sám. Riadne hovadiny som
mal v hlave, čo? Ale čuduješ sa mi, keď to pri každej žene, ktorú som
chcel, skončilo rovnakým výsledkom?
Až časom som pochopil, že ženy neodmietali mňa. Michala Kopeckého. Odmietali to, čo som pre ne predstavoval. Odmietali moju
„ponuku“. Teda to, aké by to so mnou bolo. Ako by vyzerali ako moje
partnerky, milenky a manželky. Odmietali moju nižšiu hodnotu.
Vieš, vždy som chcel tie krásne, zaujímavé a sexy ženy. No nevedel
som, ako ich získať. Lenže neuvedomoval som si, že som im nemal
čo ponúknuť. Teraz nemám na mysli peniaze alebo vilu na pláži.
Moja hodnota bola pre ne nezaujímavá…

MAJ VYSOKÉ NÁROKY NA CHLAPA, ALE…
Stalo sa ti niekedy, že si chcela chlapa, ktorý ťa nechcel? A naopak,
práve tí chlapi, ktorých by si nikdy nechcela, sú z teba hotoví a majú
o teba najväčší záujem? Zamyslela si sa niekedy nad tým, prečo to tak
je? Čo je za tým?
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Je prirodzené, že si chceš nájsť toho najlepšieho možného chlapa, s ktorým si založíš rodinu a zostarnete spolu. Tvojho vysnívaného chlapa. Toho pravého. Pána Božského. Spriaznenú dušu. Je tak?
Chlapa, ktorý dobre vyzerá, je ambiciózny, úspešný, bohatý, sebavedomý, charizmatický, gentleman, je starostlivý, pozorný, citlivý, je
skvelý aj v sexe, bude ti verný, miluje deti, pracuje na sebe a dokáže
ťa ochrániť a zabezpečiť. Ideálne takého, ktorý predstavuje všetky
uvedené vlastnosti naraz. Pravdaže, aby som nezabudol, bude medzi
vami iskra a chémia.
Je skvelé mať vysoké nároky a určite by si mala chcieť pre seba
vždy len to najlepšie, a nikdy zo svojich nárokov nepoľaviť. Avšak,
mám pre teba jednu zákerMy tiež chceme mať po
nú otázku. Prečo by mal
taký chlap chcieť práve svojom boku hodnotnú ženu,
teba? Čo spĺňaš ty z vyktorá bude mať „všetko“
sokých nárokov takéhoto a neuspokojíme sa s hocičím.
chlapa? Pozri, neber nám
naše sny. My tiež chceme mať po svojom boku hodnotnú ženu, ktorá bude mať „všetko“ a neuspokojíme sa s hocičím. Opäť ti musím
pripomenúť, že aj celebrity chodia s inými celebritami, moderátorky
či modelky s úspešnými a bohatými podnikateľmi, fitnessky so športovcami…
Podobné sa priťahuje. Vrana k vrane sadá. Je to zákon ako gravitácia. Keď vyhodíš loptu hore, zakaždým spadne na zem. Áno, vždy
nájdeš výnimky potvrdzujúce pravidlo a budeš sa odkazovať na dookola omieľaný mýtus typu „protiklady sa priťahujú“, ale to, moja
zlatá, funguje akurát tak v magnetizme, nie vo vzťahoch.

SYSTÉM HODNOTY
ALEBO PREČO ŤA CHLAPI NECHCÚ
Keď som vo veľkom randil so ženami, tak som si všimol zaujímavý
fenomén. Vždy ma chcela iba taká žena, na ktorú som mal aktuálne
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nárok. Ženy, ktoré sa so mnou bavili, stretávali sa so mnou pravidelne a chceli so mnou niečo viac riešiť, boli vždy iba odrazom mňa
samého. Ale to neboli ženy, ktoré som ja chcel. Naopak, tie krásne
a výnimočné ženy, po ktorých som slintal a ktoré som chcel získať,
boli mimo moju ligu a ani o mňa nezakopli. Neodpisovali mi, odmietali ma, ignorovali ma, alebo v „lepšom“ prípade som bol iba ich
kamarát či sponzor.
Nepripomína ti to niečo? Tiež chceš chlapov, ktorí sú tak trochu
mimo tvoju ligu, sú pre teba nedostupní a lákaví. No oni ťa nechcú.
No a na druhej strane je tu zástup chlapov, ktorí by ti zniesli aj modré
z neba, keby mohli, no ty o nich nestojíš. Pre tých prvých máš totižto
nižšiu hodnotu v porovnaní s tým, čo oni chcú, a pre tých druhých máš
naopak hodnotu vyššiu, a preto majú o teba taký enormný záujem.
Čo to ale vlastne tá „hodnota“ je? A nie sme všetci ako ľudia
hodnotní? Určite áno, ale pre potreby pochopenia toho, podľa čoho
chlap skutočne posudzuje tvoju hodnotu, odhoďme nachvíľu tie ľúbivé predstavy o tom, ako sme všetci rovnako hodnotní, a pozrime
sa na to pragmaticky.

Chlap je hodnotný v tvojich očiach najmä vďaka jeho schopnosti
zabezpečiť ťa a ochrániť ťa, vďaka čomu budeš môcť spolu s vašimi
potomkami prežiť čo možno najdlhší a najpohodlnejší život. No a to
zahŕňa všetko to, čo som opisoval vyššie pri predstave ideálneho
chlapa, na ktorom sa zhodne väčšina žien.
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Čo je ale hodnotné pre chlapa na žene? Keďže chlapi neriešia ani
tak potrebu prežitia, ako čo možno najlepšieho „rozmnoženia sa“,
sledujeme na tebe hlavne to, ako vyzeráš a čo vyžaruješ, čím získavaš veľmi cenné body do hodnotenia aj vďaka tomu, že si hneď s tebou predstavujeme sex, ktorý bude, veríme, skvelý. Ale taktiež nás
zaujíma tvoja osobnosť, schopnosť postarať sa o nás, o domácnosť,
o potomkov, ako asi pri tebe budeme vyzerať v spoločnosti, pred
kamarátmi či rodinou, či nás dokážeš podporiť a oceniť, a aký máš
život mimo nás. Či sa máme o čom s tebou rozprávať, máš upratané
hodnoty. Prosto, správny mix vnútornej a vonkajšej krásy.

ZRÁTAJME SI TEDA DVE A DVE
Ok, ale čo teraz s tým? Pre zjednodušenie povedzme, že chlap, o ktorého sa zaujímaš, má na stupnici od 1-10, kde 1 znamená, že je totálne
hanblivý, vizuálne nepríťažlivý, nezamestnaný, býva ešte u rodičov, za
ničím si nejde a nič ho nebaví, nevie sa vôbec k ženám správať a baviť Podobné sa priťahuje.
sa s nimi, má rôzne komplexy a iba
Vrana k vrane sadá.
doma nadáva, sedí pred telkou s pivom v ruke a chlapom je iba preto, že mu narástli gule, no nenaučil sa
ich používať, a 10 znamená, že je to poloboh, ktorý spadol z Olympu
a má všetko, čo si len vieš na tvojom vysnívanom chlapovi predstaviť.
No a keď sa bližšie pozrieme na tvoj vonkajší výzor a tvoju osobnosť a spriemerujeme ich, výjde nám, povedzme, na stupnici od 1 do
10, kde 1 znamená, že sa absolútne o seba nestaráš a zanedbávaš sa,
máš nadváhu a si nepríťažlivá, nevyžaruje z teba žiadna charizma,
neveríš si a pochybuješ o sebe, máš neustále nejaké komplexy a problémy, nemáš vlastný život a si prísavka, ktorá nie je spokojná sama
so sebou, si večne mrzutá a podráždená a vyciciavaš chlapovi jeho
životnú energiu. 10 znamená, že si Xena prevtelená do tela modelky
z Victorie Secret so srdcom Matky Terezy. Tvoja výsledná známka je,
povedzme, 6.
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Čo to v praxi znamená? Chlapi, ktorí dosiahli rovnako alebo menej bodov ako ty, ťa budú pokladať za zaujímavú, príťažlivú a budú
chcieť mať s tebou sex a vzťah, no to nie sú chlapi, ktorí zaujímajú
teba, však? Na druhej strane, chlapi, ktorých chceš a ktorí sú na vyššej úrovni ako ty, ťa možno budú chcieť na sex, ale to je tak všetko.
Nikdy sa nebudú o teba zaujímať dlhodobo a nebudú v tebe vidieť
ženu hodnú snahy, vzťahu či záväzku. Teda ak je tvoja hodnota menšia ako je hodnota chlapa, po ktorom túžiš, nie je z dlhodobého hľadiska šanca, že by ťa chcel aj on a nebude sa o teba zaujímať.

V takejto situácii máš prakticky iba dve možnosti. Buď si nájdeš takého chlapa, na akého máš momentálne reálne nárok a uspokojíš sa
s touto možnosťou, alebo sa vydáš na cestu zvyšovania tvojej hodno-
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ty, budeš sa neustále zlepšovať, čo sa týka tvojho výzoru, vyžarovania
a osobnosti, a časom budeš mať nárok aj na tých lepších a hodnotnejších chlapov.

SAMA SA MUSÍŠ
NAJPRV STAŤ HODNOTNOU
Keď si chceš konečne pritiahnuť do svojho života schopného a hodnotného chlapa, sama musíš byť najprv pre neho hodnotná. Je dôležité vedieť, akého chlapa chceš, a kto bude pre teba ten pravý. Je však
naivné myslieť si, že ho získaš bez toho, aby si si ho najprv zaslúžila.
Aj ty musíš byť tou pravou pre neho. Chceš chlapa, ktorý bude mať
kvality, ktoré sa ti na chlapoch páčia, avšak sama máš niektoré vlastnosti, ktoré chlapom prídu neatraktívne. A tu nastáva potom nesúlad
medzi tým, čo CHCEŠ, a tým, na čo aktuálne MÁŠ.
Neviem si predstaviť ženu, ktorá sa chce usadiť a nájsť si chlapa
na vzťah, keď 5x týždenne vymetá bary a je samá ruka hore a nohavičky dole. Alebo ženu, ktorá sa o seba absolútne nestará a fajčí,
ale chce chlapa, ktorý bude vysekaný, fit a žiť zdravo. Totižto, Je dôležité vedieť, akého
chlapi, ktorí sú pripravení usa- chlapa chceš, a kto bude
diť sa (a majú čo ponúknuť),
pre teba ten pravý
budú mať na ženu oveľa vyššie
štandardy. Nedajú sa predsa len tak hocijakej, ktorá ich chce, dá im,
či dobre vyzerá. Keď zaujmeš chlapa svojou vonkajšou krásou, čo ti
stačí akurát tak na jeho záujem dostať ťa do postele, potrebuješ mať aj
príťažlivú osobnosť, aby si si udržala jeho záujem a chcel viac.
Ja som nikde nepovedal, že sa Ženou snov staneš zo dňa na deň
a bude to akoby mávnutím čarovného prútika. Je možné, že na istý čas
budeš musieť dať chlapov bokom, tak ako som ti odporúčal v rámci konceptu šťastnej nezadanej, aby si sa konečne zamerala sama na
seba, zlepšila si svoju ponuku, zvýšila si svoju hodnotu a začala si
priťahovať do svojho života oveľa lepších chlapov, ako tomu bolo do-
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teraz. Mnohé ženy ale majú vysoké nároky na chlapa a požadujú od
neho, aby sa o ne snažil, dobýval ich, bol k nim pozorný, počkal si na
sex a bral ich všetkými desiatimi, čím očakávajú od neho viac, ako
mu reálne ony na oplátku ponúkajú. Čo tým myslím?

CENA VS. HODNOTA
„Sú normálni?! Toľko pýtajú za obyčajnú kávu? To im určite nezaplatím,“ sedíš na polorozpadnutej stoličke v dedinskej reštaurácii
pri stole, ktorý si pamätá ešte socializmus, obsluha za veľa nestojí
a prostredie nie je príliš čisté či prívetivé. Máš pocit, že aj 1,5 € za
tvoju obľúbenú kávu na tomto mieste je zdieranie. Prídeš však do
päťhviezdičkového hotela v Alpách. Pred hotelom parkuje Rolls Royce, najnovší Mercedes a limuzína BMW. Dvere ti otvorí upravený
hotelový zamestnanec v obleku a pekne ťa pozdraví. Hneď po vstupe
do hotela ťa ohromí nádherná recepcia v uhorskom štýle a recepčná
ťa s milým úsmevom nasmeruje priamo do ich vychýrenej kaviarne.
Sadneš si do pohodlného kresla a máš pocit, ako keby si sa práve posadila na obláčik. Spoza okna sa týčia majestátne Alpy so zasneženými vrcholmi a čašník ti už v rukavičkách nesie tvoju obľúbenú kávu.
Ovoniaš ju, ponoríš do nej svoje pery a chutí… tak inak. Lepšie. Po
pol hodine rozplývania sa nad tvojím úžasným životom ti čašník prinesie účet, kde sa ti 5 € za kávu zdá príliš málo, a tak mu necháš ešte
2 € tringelt. Odchádzaš s pocitom, že to bola tá najlepšia káva, ktorú
si kedy mala a bola hodná každého jedného centu.
Čo sa práve stalo? Chutila tá káva naozaj inak? Bola azda ručne
zberaná z tých najlepších kávových zŕn z kráľovských plantáží za mesačného svitu? Alebo to bolo tým, že si vnímala, že za svoje peniaze
dostávaš viac, ako iba obyčajnú kávu (ktorá bola mimochodom presne tá istá, ako majú dedinskej reštaurácii). Vnímala si teda vyššiu
hodnotu hotelovej kávy a bola si ochotná za ňu zaplatiť viac, je tak?
Čo to má ale spoločné s tebou a s chlapmi, aby ťa vnímali ako Ženu
snov a nezutekali pri prvej prekážke, ktorú im postavíš do cesty?
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AKO VYSOKÁ JE CENA,
KTORÚ MUSÍ CHLAP ZAPLATIŤ
Totižto tým, že budeš pre chlapa výzvou, budeš jemne nedostupná,
dostane od teba iba to, čo si zaslúži, zvýšiš na neho nároky, bude si
musieť na bozk či sex od teba počkať a budeš mať svoje jasné hranice
a zásady (o tomto všetkom sa budeme baviť v ďalšej časti), zvyšuješ
pre chlapa cenu, ktorú bude musieť „zaplatiť“, aby ťa získal. Čo to
znamená v praxi? Bude sa musieť o teba snažiť, bude musieť do teba
investovať svoju pozornosť, čas, peniaze, snahu, záujem, bude sa musieť ozývať sám a bude musieť byť vytrvalý, keď chce od teba získať
tvoje benefity. Teda, bude musieť zaplatiť vyššiu cenu.
Lenže, tu prichádza tá časť, ktorá ťa vráti do reality, na to, aby bol
ochotný zaplatiť vyššiu cenu, musíš mať v jeho očiach vyššiu hodnotu. Dokonca, dovolím si povedať, že musíš byť oveľa hodnotnejšia
ako to, čo do teba bude musieť investovať. Nielen teda „hrať“ vyššiu
cenu, ale zároveň budovať svoju hodnotu, aby si bola ženou hodnou
záujmu vysokohodnotného chlapa. Presne ako tá káva v päťhviezdičkovom hoteli, za ktorú si zaplatila vedome viac a vôbec ti to neprekážalo. Pretože si aj viac dostala.
Pokiaľ je cena, ktorú musí chlap zaplatiť, vyššia ako tvoja hodnota, tak mu za to nebudeš stáť, vzdá to, prestane sa ozývať a radšej
bude utekať za inou, možno menej hodnotnou, kde ho to nebude toľko stáť. Budeš ale plakať za chlapom, ktorý ťa nebol očividne hodný
a nebol ochotný investovať do teba toľko, aby ťa získal?
Na druhej strane, pokiaľ bude tvoja hodnota v očiach chlapa vyššia ako cena, ktorú bude musieť zaplatiť, bude sa s radosťou snažiť
a dostaneš z neho to najlepšie. Pamätaj však, že čím máš vyššiu hodnotu, tým väčšiu cenu môžeš pýtať a aj by si mala pýtať. Ako by si
sa asi pozerala na ten účet v päťhviezdičkovom hoteli, keby ich káva
stála 1€? Budeš rozmýšľať, či náhodou nejde o menej kvalitnú kávu
a pokazí ti to ten príjemný pocit. A presne tak isto bude rozmýšľať
nad tebou chlap, keď bude tvoja cena prinízka.
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ČO ROBÍ ŽENU HODNOTNOU
V OČIACH CHLAPA
Muži sú hotoví z hodnotných žien. Problém nastane v momente,
keď požadovanú hodnotu nedosahuješ prirodzene a budeš to musieť
hrať. A to nevydrží dlho a všetko sa ti rozpadne ako domček z karát.
Najprv si ju musíš teda vybudovať. Postupne. Tým, že sa staneš hodnotnou ženou, budeš pre chlapa ultimátnou výhrou a spraví čokoľvek, aby si ťa získal a udržal. Je vtipné, ako nás spoločnosť či rodina
očkuje, že na to, aby si sa stala hodnotnou ženou, musíš si nájsť bohatého a hodnotného chlapa. Tak ako mama hovorila Kateryne, jednej
zo žien, s ktorými som robil interview, aby sa hlavne dobre vydala,
ideálne za niekoho bohatého a úspešného, pretože iba tak sa bude
mať v živote dobre. Ale to je totálny bullshit. Teba nerobí hodnotnou
chlap. Tvoja hodnota musí ostať zachovaná, aj keď s ním nebudeš.
Čo robí podľa môjho názoru ženu vysokohodnotnou? Ak si dávala dobrý pozor v predchádzajúcej kapitole, kde som ti predstavil
Trojuholník Zlé dievča - Dáma - Gazdiná, tak by ti to malo byť už
jasné. Ale keďže opakovanie je matkou múdrosti a naozaj chcem, aby
si bola Ženou snov, tak ti to s radosťou zopakujem a upresním.
Vysokohodnotná žena zaujme chlapa v prvom rade svojou krásou
a sexepílom. Stará sa o seba a chce sa páčiť ako sebe, tak aj chlapovi.
Nikdy nestratí svoju ženskosť. Je si istá sama sebou, svojou hodnotou a tým, čo môže
Vysokohodnotná žena vie presne, chlapovi ponúknuť,
a táto istota je na
čo od chlapa chce, má vysoké
štandardy a nikdy sa neuspokojí žene extrémne sexy.
Vie, čo chce, čo si
s niečím pod svoju úroveň
zaslúži a nebojí sa to
dať najavo. Taktiež vie, čo nechce, teda mrhačov tvojho času, povaľačov, nerozhodných chlapov, vychvaľovačov a netoleruje nedospelé
správanie u chlapov. Verí si a nestráca čas porovnávaním sa s inými
ženami, či už v práci, v bare, obchodných centrách, na kúpaliskách
alebo na sociálnych sieťach. Schopný chlap si všimne, keď si žena ne137

verí a nebude tu od toho, aby jej stále hovoril a potvrdzoval, aká je
krásna, úžasná a dokonalá.
Žena snov nie je od prvého momentu hotová z toho, ako chlap
vyzerá, koľko zarába, či ako je úspešný, pretože ten chlap si ešte ničím
nezaslúžil jej pozornosť a záujem. Vysokohodnotná žena vie presne,
čo od chlapa chce, má vysoké štandardy a nikdy sa neuspokojí s niečím pod svoju úroveň. Je naplnená, nezávislá a šťastná s chlapom
či bez neho. Vie, že keď ten pravý príde, ísť s ňou do exkluzívneho
záväzku bude to najlepšie rozhodnutie, ktoré v živote spraví.
A keď už prejdú z fázy randenia do vážneho vzťahu, bude pre neho
tou najlepšou partnerkou, milenkou a ženou, akú si vie predstaviť.
Dokáže sa postarať o chlapa, o deti aj o celú domácnosť. Vie chlapa
oceniť, podporiť a je mu lojálna. A sex neberie iba ako nutné zlo či
prostriedok vydierania, ale ako prirodzenú súčasť vzťahu, užíva si ho
a doprajú si ho tak často a s takou chuťou, ako im bude vyhovovať.
No a jednou z najhodnotnejších vecí na žene je jej čas. Muži si
viac vážia ženy, ktoré majú svoj vlastný život a nie sú nonstop dostupné. Hlavne nie v začiatkoch, keď si to chlap ničím nezaslúžil. Keď
ťa zavolá von vo štvrtok večer a ty tam už máš svoj program, tak mu
povieš, že vo štvrtok nemôžeš. A, ideálne, navrhneš iný termín. Bude
ťa chcieť viac. Bude vidieť, že tvoje koníčky, vášne a pre teba dôležití ľudia sú pre teba dôležitejší, ako nejaký neznámy hoci aj pekný
a hodnotný chlap, ktorý sa rozhodol ťa zavolať von, keď si on zmyslel
a kedy jemu vyhovuje. Lenže aby si bola v jeho očiach hodnotná,
bude musieť niečo spraviť preto, aby si zaslúžil kúsok tvojho drahocenného času. Chlapov priťahujú ženy, ktorých čas je vzácny, pretože
tým pádom ten čas s ňou má vyššiu hodnotu.

ABY BOL CHLAP OCHOTNÝ
S RADOSŤOU DO TEBA INVESTOVAŤ VIAC
Nedávno som sa vrátil z USA, kde som bol na marketingovom seminári, na ktorom sme sa zdokonaľovali v tvorbe neodolateľných
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ponúk pre našich potenciálnych zákazníkov. Na pódiu stáli dve trinásťročné deti a mali za úlohu vytvoriť svoju ponuku pre ľudí, ktorí
chcú mať pokosený trávnik. Prvé z nich sa zamyslelo, koľko asi berú
ostatné deti z okolia za pokosenie trávnika a znížilo cenu z 10$ na 8$,
aby si vybrali ľudia jeho ponuku. Na rad prišlo druhé dieťa a miesto
znižovania svojej ceny sa nad tým zamyslelo a predstavilo nám svoju
ponuku takto: „Pokosím váš trávnik okolo celého domu, čo by vás
bežne vyšlo 10 $. K tomu navyše odpracem z celého pozemku listy,
pozametám chodníky, polejem kvety, polejem vašu záhradu a vytrhám burinu. Nemusíte sa o nič starať. Bude vás to stáť 30 $ každé dva
týždne.“ Moderátor sa spýtal publika, kto by si vybral prvú ponuku
a z 800 ľudí v sále sa zdvihla hŕstka rúk. Na otázku, kto by si vybral
druhú ponuku, začal dav jasať a rôznymi zvukmi, výkrikmi a rukami vo vzduchu dávali jednohlasne najavo, kto bol u nich víťaz. To
znamená, že ľudia boli ochotní viac investovať za službu, kde aj viac
dostali, a úplne opomenuli lacnejšiu alternatívu. No nie je to fascinujúce?!
„To je všetko pekné, Michal, ale čo to má spoločné so mnou?“
pýtaš sa nechápavo. Čo si z toho môžeš vziať pre seba, pýtaš sa? Vieš,
marketing a randenie majú veľmi veľa spoločného. Potrebuješ nájsť
správnu cieľovú skupinu, ktorej predstavíš svoju neodolateľnú ponuku a tá, ideálne, vymení svoje peniaze za to, čo jej ty ponúkaš. Čiže,
vo svete randenia a vzťahov, je tvojím cieľom získať si pozornosť a záujem vysokohodnotných chlapov a dať im najavo, že si vysokohodnotná žena, o ktorú stojí za to sa snažiť a investovať do nej.
Potrebuješ teda vytvoriť svoju neodolateľnú ponuku ešte predtým, ako si budeš vôbec hľadať nejakého chlapa. Áno, máš mať jasno
v tom, kto je tvoja cieľová skupina a akého chlapa chceš. Ale ešte
jasnejšie by si mala mať v tom, prečo by ťa mal ON, tvojho srdca
šampión, chcieť. Potrebuješ najprv ty sama uvidieť tú hodnotu ešte
predtým, ako ju bude vidieť ktokoľvek iný. Si predsa žena, ktorá bude
pre neho neodolateľná. Žena, pri ktorej bude mať všetko, o čom kedy
sníval. Žena, ktorá je hodná jeho snahy, záujmu a aj toho najvyššieho
záväzku - snubného prsteňa, manželstva a spoločného života.
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VYTVOR SVOJU VLASTNÚ
NEODOLATEĽNÚ PONUKU
Ako ale vytvoríš svoju vlastnú ponuku? Veľmi jednoducho. Napíšeš
si, čo získa chlap tým, že ťa získa. A vieš, čo je na tom krásne? Že každá žena, ktorá vytvorí svoju neodolateľnú ponuku pre chlapa, bude
jedinečná. Pretože každá žena je iná, originálna. To je ako keby si si
namiešala vlastnú chuť zmrzliny zo stoviek možných príchutí.
Zamysli sa teda nad tým, čo pri tebe chlap získa, aby bol ochotný
zaplatiť cenu, ktorú budeš od neho požadovať. Presne ako s pokosením trávnika. Ak jediné, čo mu môžeš ponúknuť, je iba tvoje telo
a vonkajšia krása a inak nevieš, čím si „výnimočná“, nečakaj, že bude
chcieť investovať viac, ako je nutné, a bude ochotný zaplatiť viac. Za
čo aj? Čím viac toho ale od teba získa, tým budeš pre neho hodnotnejšia.
Zober si papier a pero a začni písať odpovede na tieto otázky:
Čo chlap získa vzťahom so mnou? Čím dokážem byť prínosom pre
jeho život? Prečo by ma mal chcieť? Píš, čo ti prvé napadne. Vôbec sa
neobmedzuj. Tu nejde o to, byť skromná! Napíš si, povedzme, získa
ženu, ktorú mu môžu ostatní závidieť, fantastický a pravidelný sex,
k tomu ocenenie a lojalitu z mojej strany, ešte viem aj chutne variť a piecť, aj okolo domu viem porobiť… Môžeš si taktiež pomôcť
otázkami: „Čo je pre mňa dôležité? Čo robím najradšej? Aká som?
Kde trávim najradšej čas? Čo ma robí šťastnou? Aká som v posteli?“
Uvedené cvičenie ti napovie o sebe viac, ako si vieš predstaviť. Zistíš,
že už teraz si hodnotná žena.
Môžeš si taktiež pomôcť Trojuholníkom Zlé dievča - Dáma - Gazdiná, kde si ku každej doplníš svoje prednosti a benefity, ktoré muž
získa vzťahom s tebou. Povedzme, že k Zlému dievčaťu si napíšeš - je
s tebou zábava, miluješ sex, nosenie sexy prádielka, hranie rolí a rada
experimentuješ, si krásna a staráš sa o seba, si hravá. V rámci Dámy
vieš chlapa skvele reprezentovať svojím vystupovaním, nie si žiarlivá
ani stíhačka, máš vlastný život, ktorý miluješ, napĺňa ťa a rada chodíš
do prírody, cestuješ a venuješ sa joge. No a ako Gazdiná si ho rada
140

vypočuješ, podporíš ho a budeš stáť pri ňom, keď bude treba, postaráš sa o neho a o domácnosť, miluješ deti a vieš chlapa oceniť.
Takto svoju ponuku vytvorila aj Andrea, ktorá postavila pevné
základy svojej vlastnej hodnoty: „Cvičím, vzdelávam sa, čítam knihy, pestujem kultúru a som presvedčená, že nikto, kto ma zobral do
svojej partie, či už kamarátskej, alebo biznisovej, neľutoval. Som za
každú srandu, mám všeobecný prehľad a viem sa baviť s baníkom
aj docentom. Som si vedomá svojej hodnoty, ale zároveň som pokorná. Nie som žiadna stíhačka, ani upípaná žena, ktorá čaká, že jej
macko bude na nej celý deň nalepený. Viem variť, piecť a vytvoriť
tú milú atmosféru doma počas bežného dňa či na sviatky. A vizuál?
Držím sa hesla, že dobre vyzerať je mojou povinnosťou. Vraví sa,
že prvý dojem na druhýkrát nespravíš, takže som vždy pripravená.
A tiež v tom, čo robím, sa cítim úspešná. Som presvedčená, že mám
chlapovi čo ponúknuť.“

AKO ALE CHLAP ODHALÍ TVOJU HODNOTU
Vďaka tomu, že si sama uvedomíš svoju hodnotu, začneš ju vyžarovať a komunikovať aj navonok. Následne presiakne všetkým, čo robíš
a ako sa prezentuješ. Chlap vie už na pohľad zistiť z tvojho výzoru
a vyžarovania, ako sa o seba staráš a ako si veríš (o čom sme sa bavili
zvlášť v šiestej kapitole).
To isté platí aj o tvojich účtoch na sociálnych sieťach a zoznamkách, kde tvoju hodnotu chlap vidí (resp. nevidí) ešte jasnejšie! Nedávno ma zopár žien požiadalo o hodnotenie ich profilov na Facebooku či Instagrame z pohľadu muža. Keď som im na rovinu povedal,
ako pôsobia ich fotky či statusy na chlapa, zostali úprimne šokované.
Takmer každá z nich mala na fotkách iba svoju tvár či telo. Z rôznych
uhlov a na rôznych miestach. Jedným slovom NUDA. Keď budeš
ukazovať len svoju tvár a telo, bude to presne ako ponuka pokosenia
trávnika za 8 dolárov. Poteší, ale nenadchne. A pri prvej lepšej ponuke prejde ku konkurencii.
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Vyše 90 % profilov žien, ktoré som takto hodnotil, boli podobne
nudné, pretože si nikdy neuvedomili, že Facebook či Instagram sú
kanály, ako môžu nepriamo odprezentovať svoju osobnosť chlapom.
Po mojej spätnej väzbe išli okamžite doplniť do svojich profilov a albumov veci, ktoré by zvyšovali ich hodnotu v očiach chlapov, ako napríklad ich vášne, koníčky, záľuby, pestrý život, cestovanie či užívanie si života. Chlap pochopí, že zrejme u teba neuspeje s obyčajným
„Ahoj, si krásna, popíšeš?“ alebo s inou „originálnou“ formuláciou,
ktorými máš zaspamovanú tvoju schránku. Pochopí, že bude musieť
zdvihnúť latku. Ďalej ženy z dôvodu, aby neznižovali zbytočne svoju hodnotu, okamžite vymazali z profilu všetko, čo na ne nevrhalo
pozitívne svetlo. Schválne sa pozri na svoje fotky a nástenku. Čo asi
nimi chlapom komunikuješ?
A keď už sme pri tom, hlavne na sociálnych sieťach chceš pracovať s chlapovou zvedavosťou, čím ešte viac zvyšuješ svoju hodnotu.
Neodhaľuj príliš. Nechaj zahalené to, čo má zostať zahalené pred neznámymi chlapmi onliNechceš ukazovať celému
ne. Ver mi, že nechceš
ukazovať celému in- internetu to, čo by malo zostať
ternetu to, čo by malo skryté a malo by byť určené len
zostať skryté a malo by
pre oči tvojho vyvoleného
byť určené len pre oči
tvojho vyvoleného. Neukáž holý zadok, hoci si odfotená v plavkách
pri mori! Nech si chlap predstavuje, ako asi tvoje pozadie vyzerá.
Nech pracuje jeho fantázia. Čudovala by si sa, ako málo stačí k tomu,
aby sme stratili hlavu a behala si nám celé dni po rozume. Keď ťa
vidíme, tak vieme hneď, či nám stačí „bohapustý sex“ alebo či okrem
sexu chceme aj vzťah. Zaujmi chlapa svojím štýlom, hravosťou, dôvtipom a jedinečnosťou, nie iba tvojimi perami, prsiami či zadkom.
Tie má každá. Čo máš okrem toho ty?
No a následne sa postupne chlap dozvedá o tvojej hodnote cez
prvý rozhovor s tebou, cez stretnutia či rande, kde mu odhaľuješ viac
a viac zo seba. Keby si to na neho vybafla všetko naraz, čo nie je ani
reálne možné, bolo by to ako keby si chcela uhasiť jeho smäd požiarnou hadicou. Smädný síce už nebude, no je vysoka šanca, že sa utopí.
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OČAKÁVAJ VIAC!
Keď som pred mnohými rokmi začal na sebe pracovať, zlepšoval som
svoju ponuku a zvyšoval som svoju hodnotu, zrazu som už nebol
len kamarátom žien a bútľavou vŕbou. Čím som mal vyššie sebavedomie, bol som charizmatickejší, lepšie som sa obliekal, moje telo
bolo vyšportovanejšie, viac som si veril, mal som okolo seba aj iné
atraktívne ženy, rástol môj sociálny status, príjem, mal som svoju vášeň a vedel som so ženami s ľahkosťou komunikovať, tým viac chceli
mať so mnou ženy sex a videli ma ako chlapa vhodného aj do vzťahu.
Lenže čím viac som mal možností, tým rástli aj moje nároky. A sám
som chcel pre seba len to najlepšie. No a nakoniec som si zo všetkých
tých možností vybral práve moju ženu, ktorá bola pre mňa tou najväčšou výzvou a musel som jej predviesť to najlepšie zo seba a ona si
nakoniec vybrala mňa.
Výsledkom toho, že budeš v očiach chlapa hodnotnejšia, bude
rastúci záujem o teba aj zo strany hodnotnejších a schopnejších
chlapov. Budú ochotní investovať do teba viac svojej pozornosti,
záujmu, snahy, zvýšia
Na to, aby bol chlap ochotný
aj svoju úroveň, budú
zaplatiť vyššiu cenu, musíš mať o teba bojovať, dobývať
ťa a budú sa chcieť s tev jeho očiach vyššiu hodnotu
bou aj viazať do vzťahu
a nakoniec aj do manželstva. Nehovoriac o tom, že nebudú chcieť
o teba prísť, pretože úžasnejšiu ženu už nenájdu. Jednoducho povedané, dostaneš z nich to najlepšie a budú ochotní to dať len tebe. A ty
sa už konečne prestaneš dávať pod cenu, odfiltruješ zo svojho života
podpriemerných chlapov, ktorí na teba nemajú a začneš si nárokovať
na to, čo si skutočne zaslúžiš.
Mnohé ženy sa však stanú natoľko hodnotnými, že zabudnú na
jednu podstatnú vec. Áno, staneš sa nezávislou, silnou, sebestačnou ženou, ktorá chlapa „nepotrebuje“. Načo by ti aj bol, keď si
dokážeš všetko zabezpečiť sama? Mnohí chlapi ti prestanú stačiť,
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pretože nebudú spĺňať tvoje vysoké nároky. Lenže to je obrovská
pasca, do ktorej sa pomaly, ale isto, rútiš. Vraví sa, že chlapi sa silných žien „boja“. Je to ale skutočne tak? A čo s tým môžeš spraviť,
aby chlap nezutekal, ale vytrval a dokázal ti, že je ťa hoden? O tom
sa už bližšie pobavíme v ďalšej kapitole…
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ČASŤ TRETIA
-

NOVÉ PRAVIDLÁ HRY
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K A P I T O L A D E V I ATA

TAJOMSTVO #7

ŽENA SNOV… JE SILNÁ, ALE ZOSTÁVA ŽENOU
Ako dať chlapovi priestor, aby ťa mohol ľúbiť
a bol pri tebe skutočným chlapom
„Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou.“
Marilyn Monroe

„Mám pocit, že sa ma všetci chlapi boja,“ napísala mi Adriana po
pár správach, keď som sa jej spýtal, ako to má ona s chlapmi. „Ako
si mám niekoho nájsť, keď sa ma chlapi na prvom stretnutí zľaknú
a nestačia mi? To mám znížiť svoje nároky? Fakt sú všetci poriadni
chlapi už zadaní alebo vymreli?“ sťažovala sa mi ďalej. Adriana bola
prototypom úspešnej a silnej ženy. Aj vo svojej neskorej tridsiatke
bola krásna, dokonale upravená, vzbudzovala prirodzený rešpekt.
Nečudo, keď bola obchodnou riaditeľkou a viedla tím desiatkov
chlapov. Vedela si vydobiť svoje. Mala vlastný byt, audinu a dokázala
si zabezpečiť, čo potrebovala. Dokonca, predchádzajúceho manžela
dlhé roky živila ona, kým ho nekopla do zadku.
Chlapi, ktorí jej písali, s ktorými sa stretla a randila, boli z nej
v momente hotoví. Nečudo, mať takú ženu po svojom boku by bola
výhra pre každého z nich. No jedným dychom dodávali, že asi nebudú
chlapmi pre ňu, podceňovali sa a sami si to dopredu sabotovali. Ďalší
sa ju zas snažili ohúriť ich peniazmi a úspechmi, no to ju nezaujímalo.
Sama ich mala dosť. Nepotrebovala si s niekým porovnávať ego.
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Lenže aj ona chcela po svojom boku chlapa. Často plakala. Vždy,
keď videla šťastné páriky, ako naposledy v Taliansku na dovolenke,
bolelo ju to. Uzatvára sa ešte viac do seba, svojich pocitov. Verila, že
aj ju raz čaká pekný vzťah.
Miestami už bola zúfalá a priznala sa mi, že sa dokonca vyspala
s chlapmi, ktorí za to ani zďaleka nestáli. Znižovala svoje nároky a latku pre chlapov, len aby mal nejaký u nej šancu. Lenže ako som jej vysvetlil, to bola priama cesta do pekla. Presne som vedel, čo má spraviť
a naznačil som jej, kde bude podľa mňa pes zakopaný. Najskôr sa tejto
myšlienke bránila, no čím dlhšie nad ňou premýšľala, tým viac cítila,
že to dáva zmysel. To ešte netušila, čo sa už onedlho stane.
Jedného dňa mi Adriana začala rozprávať o chlapovi, z ktorého
bola hotová. Stretávala sa s ním už nejakú chvíľu a ešte stále to nevzdal. Raz si spolu volali a on ju zastihol v „slabej chvíľke“. Do telefónu mu povedala, že sa jej doma pokazila sprcha a asi sa bude musieť ísť osprchovať ku kamoške. Vycítil svoju príležitosť. Chcel rovno
sadnúť do auta, precestovať desiatky kilometrov a ísť jej tú sprchu
opraviť! Objavil moment, kedy potrebovala pomôcť a on ako správny chlap sa išiel pretrhnúť, len aby zachránil dámu v núdzi. Toto
bola príležitosť, na ktorú čakal. Mohol konečne zažiariť a cítiť sa ako
chlap! A ukázať jej, že je jej hoden.

PREČO SA ŤA CHLAPI „BOJA“?
Prečo je tak ťažké pre nezadané ženy, ktoré sú inteligentné, úspešné,
krásne, a podľa ich vlastných slov, takmer dokonalé, nájsť si chlapa?
Podľa nich im nič nechýba, sú spokojné aj samé, naučili sa tak žiť
a fungovať, a jedným dychom dodávajú, že im ani nič iné nezostáva,
pretože chlapi sa ich boja.
Budem sa s tebou baviť narovinu tak, ako v celej knihe. Sorry, ale
to, že nemáš chlapa s odôvodnením, „pretože sa ťa chlapi boja“, je len
obyčajná výhovorka. Ospravedlnenie toho, prečo si sama. Tvrdé, ale
je to tak.
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Možno tí slabí chlapi sa ťa skutočne boja, ale tí ťa ani nezaujímajú.
V skutočnosti si pri nich aj rada, že sa odfiltrujú, pretože nemusíš ďalšiemu z nich vysvetľovať, že ťa nepriťahuje, nemám pravdu? Ale dominantný, vysokohodnotný, schopný, sebavedomý a silný chlap nemá
absolútne žiaden problém so silnou, nezávislou a samostatnou ženou.
Problém máme vtedy, keď sa necítime byť pri silnej žene potrební.
Keď máš vlastný byt, vlastné auto, príjem, ktorý by ti závidel nejeden majiteľ menšej spoločnosti, tak my ti to prajeme a máš náš obdiv. Úprimne. Neserie nás to, nepanikárime z toho a nepovažujeme
sa preto za menejcenných, keď si žiješ parádny život. Pokiaľ to teda
nie je prvá vec, ktorú vypustíš z úst, keď sa s nami bavíš snažiac sa
vzbudiť rešpekt a dokázať nám, že si niečo viac ako my. Vtedy máme
pocit, že naše služby nie sú potrebné a dávaš nám to jasne najavo.
Čo nás odrádza, je, že nevidíme v tvojom živote priestor, do ktorého by sme zapadli a ktorý by sme vyplnili. Našou primárnou úlohou, ako chlapov, je svoju ženu ochrániť a postarať sa o ňu a o rodinu. Keď mu dáš najavo, že sa dokážeš o seba postarať sama, máš dosť
peňazí na pokrytie tvojich výdavkov a životného štýlu, dokonca nás
vždy pozývaš iba ty a všetSorry, ale to, že nemáš
ko za nás zaplatíš, prešla si
chlapa
s odôvodnením,
si kurzom sebaobrany plus
chodíš na thajský box, ako
„pretože sa ťa chlapi boja“,
ti má potom chlap prejavoje len obyčajná výhovorka
vať svoju lásku? Ak chlap,
ktorý sa o teba snaží, nedostane možnosť ukázať, že sa dokáže o teba
postarať a ochrániť ťa, ako sa môže cítiť pri tebe chlapom, keď mu to
nedovolíš? Nevidíme najmenší dôvod, aby sme sa snažili. K čomu
aj, keď nás prakticky nepotrebuješ? Vieš, čo sa nakoniec stane? Buď
chlap utečie rovno za inou, ktorú bude môcť zachraňovať, alebo sa
s tebou vyspí a potom utečie. Je to kruté, ale je to tak.
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JE V PORIADKU NIEKOHO POTREBOVAŤ
Nie je nič zlé na tom, keď sa dokážeš postarať o samu seba. Gratulujem! Máš svoje vlastné auto, peniaze, dom, paralyzér v kabelke či
pištoľ pod vankúšom, a na všetky strany vykrikuješ, že ty chlapa nepotrebuješ a už vôbec nie na to, aby ťa ochránil a postaral sa o teba.
Sama si nakúpiš, sama sa odvezieš k lekárovi, sama sa postaráš o domácnosť, sama poplatíš účty, sama vychováš deti, sama pôjdeš na
dovolenku (s kamoškami), a keď prídeš domov, si tiež sama. Je plno
žien, ktorým tento stav vyhovuje a nepotrebujú vo svojom živote
chlapa. To je v poriadku.
Keď však cítiš, že by to chcelo niekoho, o koho sa môžeš postarať, kto by ti bol oporou, kto by ti poskytol rameno, na ktorom sa
môžeš vyplakať či posťažovať
Našou primárnou úlohou, na zlý deň, pri kom by si si
ako chlapov, je svoju ženu mohla aspoň na moment vydýchnuť a zdieľať s ním všetky
ochrániť a postarať
radosti aj trápenia života, tak
sa o ňu a o rodinu
je potrebné, aby si pripustila,
že chlapa vo svojom živote potrebuješ. A začala si sa podľa toho aj
správať. Vždy bude treba niečo opraviť, pokosiť trávnik, nakúpiť či
vziať deti k lekárovi alebo do školy.
A vieš čo? My sme s tým v pohode, keď nás potrebuješ. To nás
robí chlapmi. Radi sa o teba postaráme, ponúkneme svoju náruč,
nakúpime čo treba a postaráme sa aj o deti. Aby si bola šťastná. Pretože keď budeš ty šťastná, my budeme ešte viac. Určite nechceme zapĺňať prázdnotu v tvojom živote. Chceme doplniť seba do spoločnej
rovnice, ktorej výsledkom je život lepší ako ten, ktorý vedieme teraz
každý osamote. Inými slovami povedané: milujeme, keď nás necháš
robiť našu robotu a môžeme pri tebe zažiariť. Keď máme pocit, že
nás potrebuješ.
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UKÁŽ MU SVOJU ZRANITEĽNÚ STRÁNKU
Je v poriadku byť silná, nezávislá a samostatná. No nezdráhaj sa priznať si, že bez chlapa nie si úplná. Pokojne aj pred chlapom povedz,
že si dosiahla vo svojom živote veľa aj sama. Ale hľadáš si niekoho,
kto by ťa dopĺňal a s kým by si kráčala na ceste spoločne. Aj ty chceš
rodinu a po svojom boku chlapa, ktorý bude tvojou spriaznenou
dušou. Toto je skutočná sila. Priznať otvorene, že potrebuješ chlapa.
K tomuto sa veľmi radi prihlásime.
Keď ti chlap preukázal svoj úprimný záujem a dôveruješ mu, je
v poriadku mu ukázať kúsok svojej ženskosti prostredníctvom tvojej
zraniteľnosti. Zraniteľná ženská duša má schopnosť roztopiť srdce aj
toho najdrsnejšieho chlapa. A je takmer nemožné, aby ti chlap odovzdal svoje emócie a vybudoval s tebou hlboké emocionálne spojenie, pokiaľ mu túto svoju stránku nechceš odhaliť (samozrejme, v ten
správny čas).
Áno, byť zraniteľná v spoločnosti chlapa chce ozajstnú odvahu
a je tam šanca, že budeš odmietnutá, využitá či jednoducho nepochopená. Realita je však taká, že bez tohto intímneho a emocionálneho spojenia stratí väčšina chlapov o teba záujem, nech si akokoľvek krásna či vzrušujúca. Nebudú sa cítiť potrební.
Muži nechcú randiť s bezchybnou ženou alebo so ženou, ktorá
dokáže dokonale maskovať všetky svoje neistoty a obavy. Chceme
ženu, ktorá sa dokáže zasmiať sama na sebe, poplakať si nad svojimi prešľapmi, poprosiť o odpustenie, keď sa mýlila či spravila chybu
(čudovala by si sa, ako zriedkavo tento typ reflexie muži vidia), a ktorá dokáže zdieľať svoje pocity a tajomstvá bez hanby či ľutovania.
Naše chlapské ja je priťahované k tej žene v tebe.
Keď mu ukážeš svoju zraniteľnosť, buduješ s ním oveľa väčší pocit spojenia, zároveň mu tým dávaš priestor, aby sa pri tebe prejavil
ako chlap. Doslova sa v ňom prebúdza jeho mužnosť a sila. Keď mu
odhalíš svoju zraniteľnú stránku v ten správny čas vo vašom vzťahu,
dostáva sa na povrch jeho starostlivá, ochranárska a láskavá stránka.
Mimochodom, muži ti sami od seba častokrát neukážu svoju zrani-
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teľnú stránku, ale keď si pri nich zraniteľná ty, získaš oveľa viac. Dáš
mu priestor odhaliť aj jeho zraniteľné miesta a zároveň nabudíš jeho
silu. A občas práve tá vec, ktorú skrývaš pred svetom, je presne to, čo
ťa robí neskutočne krásnou a sexy v očiach muža.

DAJ CHLAPOVI PRIESTOR BYŤ CHLAPOM
Keď aj zarábaš viac ako on a si fyzicky zdatnejšia ako on, nikdy mu
to nedaj pocítiť. Bude sa chlap cítiť zle kvôli tomu, že zarába menej
a si úspešnejšia? Si píš. Pre nás to nie je o tom, koľko máme peňazí,
ale o tom, ako sa dokážeme postarať o tých, na ktorých nám záleží.
Pokojne sa radšej sprav „akože slabšou“ a nechaj jeho, nech zažiari
v rôznych situáciách, aby sa mohol cítiť viac ako chlap.
Oceňovanie chlapa a nepodkopávanie jeho sebavedomia je ten
najlepší spôsob, ako z nás dostaneš to najlepšie. A najlepší spôsob,
ako muža oceniť, je ten, že budeš ženou a jemu dovolíš byť mužom.
Nemusíš dávať výpoveď, rozdať všetky svoje peniaze charite či stratiť svoju česť, hrdosť a všetko s tým spojené. Buď jednoducho iba viac
ženou a nechaj ho, nech je viac chlapom. To je to tajomstvo. Ale ako?
My vieme, že dokážeš preniesť ten gauč aj sama. Miesto toho ho ale
popros, či by ho nepreniesol radšej on, pretože pre teba je to príliš ťažké. Vypne hruď, napne svaly a aj keď by mal dostať pruh, prenesie ho.
Chápeme, že zvládneš otvoriť ten zaváraninový pohár aj sama.
Pri jednom z posledných obedov ma moja žena poprosila, či by som
jej nepomohol s pohárom uhoriek. Jasné, že pomohol. Aj keď ma
išlo rozdrapiť a skoro som na tom vylámal nôž a vykĺbil si rameno,
nakoniec som to otvoril a cítil som sa ako jej hrdina. A ona ma za to
patrične ocenila, aký som silák.
Áno, vieš si otvoriť dvere na aute či do reštaurácie aj sama. Tvoje
ruky sú úplne v poriadku a zdravé. Ale keď ideš niekam s chlapom,
nechaj ho, nech sa môže postarať o svoju dámu a prejaviť ako gentleman. Ak mu to nenapadne samému, nerob to za neho. Stoj tam pri
dverách a nechaj, nech na to príde sám. Je to jeho rola.
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Chlapovi je úplne jasné, že zarábaš dosť na to, aby si si dokázala
zaplatiť za večeru, keď si s ním vonku. Ale seď tam, usmievaj sa na
neho a počkaj, kým sa natiahne po účet so snahou zaplatiť. To je jeho
úloha, keď pozval dámu na rande. Hlavne na prvé. Ak ohŕňa nosom,
„zabudol si peňaženku“ či čaká, že ho pozveš ty, máš jasno v tom,
kam bude vaše ďalšie stretávanie asi smerovať. Nikam! Keby si to
náhodou potrebovala počuť odo mňa.
Pravdaže si zvládneš všetko nakúpiť aj sama, zaniesť veci do čistiarne a zohnať náradie a súčiastky na opravu pokazenej kosačky. Ale keď
sa zatváriš, že nevieš, čo si máš počať a dáš priestor chlapovi, vybaví ti
všetko, čo ti na očiach uvidí. A ty už len dodáš: „Miláčik, ďakujem za
všetko, čo pre mňa robíš, neviem, čo by som si bez teba počala.“

A ZAČNÚ SA DIAŤ ZÁZRAKY
Na toto poznanie prišla svojho času aj Lenka, ktorá s chlapom dlhšiu
dobu súperila o pozíciu chlapa vo vzťahu, až kým si neuvedomila,
že by mu mala dať viac priestoru. Svoju skúsenosť mi popísala takto:
„Než som prišla na všetky tieto veci, urobila som veľa chýb, nie som
žiadna superžena, ktorá má všetko, ale vždy som sa vedela o seba
postarať, zaplatiť a mať veci na poriadku. Počas nášho dlhoročného
vzťahu som veľakrát svojmu mužovi vykričala, že jeho peniaze nepotrebujem, že si všetko zariadim sama. Riešila som všetko cez servis
áut, výchovu detí, domácnosť, prácu.
Dokonca, keď začal šetriť na nové auto a nepovedal mi to, tak
som bola urazená, prečo mi to nepovedal, že mu chcem aj ja pomôcť
a sme na to dvaja. On mi na to len chladne povedal, že moju pomoc nechce. Náš vzťah bol dlhé roky chladný, bez emócií. Ak sme sa
o niečom rozprávali, tak len o povinnostiach a aj pri mužských prácach zrejme z trucu čakal, že ich zariadim ja. Bol urazený a dotknutý.
Dlho som nechápala prečo.“
No v Lenkinom príbehu začalo svitať na lepšie časy: „V začiatkoch mu na mne imponovalo, ako si viem so všetkým poradiť, no
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neskôr sa to stalo kameňom úrazu. Po rokoch, kedy to medzi nami
nefungovalo, mi prišli do cesty problémy s mojím otcom, bola som
utrápená, unavená a vtedy som prišla za ním. Povedala som mu, že
ho naozaj veľmi potrebujem. Videl slzy, tak ma vzal a začal sa o mňa
viac starať, viac hladiť a objímať. Tiež som mu dávala otvárať kompóty a smial sa mi, že to bez neho nezvládnem. A ja som mu na to
povedala, že nie, nezvládnem.
Konečne mal priestor byť chlapom. V minulosti, keď som mala
zobrať pavúka zo steny, tak som sa síce ofučala, ale spravila som to.
Teraz sa naňho pozriem a poviem, že sa bojím a bez neho si neporadím. A on ide, pavúka vezme a usmeje sa, že ma v zásade zachránil.
Samozrejme, netvárim sa, že neviem už vôbec nič a som na neho
odkázaná úplne vo všetkom, ale isté veci naozaj treba prenechať mužom a zostať ženou. Je odvtedy jemnejší a nežnejší a ja spokojnejša.
Len mi toto poznanie trvalo dosť dlho.“

VY ŽENY NÁS INŠPIRUJETE
K TOMU BYŤ MUŽMI
Príležitostí, pri ktorých môžeš dať chlapovi priestor na to, aby sa ukázal ako chlap a zažiaril, je naozaj nekonečno. Vyhľadávaj ich a prenechaj jemu. Nechaj, nech ťa môže „zachrániť“. Pretože ak mu dáš najavo, že sa môže o niečo
Ak mu dáš najavo, že sa môže postarať, bude to prakticky znamenať, že sa môže
o niečo postarať, bude to
postarať o TEBA. Chlapi
prakticky znamenať, že sa
by boli chlapmi, keby im
môže postarať o TEBA
to ženy dovolili. Pokojne
môžeš byť silná, nezávislá a sebestačná žena, ktorá nepotrebuje chlapa. Ale potom žiadneho mať ani nebudeš a budeš sama.
My chlapi chceme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme
ťa zaujali, boli potrební a nakoniec sme mohli byť s tebou. Zarábame, rastieme pracovne a budujeme biznisy, kupujeme si lepšie autá,
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cvičíme a naberáme svaly, vyparádime sa, navoniame sa, oholíme sa
a prídeme načas preto, aby sme spravili na teba dojem a našli sme
si tú najlepšiu možnú ženu. Ty si totižto pre nás tá najväčšia výhra
v živote. Dovoľ nám získať ťa.
A Adriana? Dnes je už vyše roka šťastne zadaná, žiari a môže
byť konečne ženou po boku chlapa, pri ktorom sa nesnažila byť dokonalou, silnou a nezávislou za každú cenu. Dala mu priestor byť
chlapom. Aj silnej žene ide iba o to, aby sa pri mužovi cítila byť ženou. Aby si práve mohla užívať svoju ženskú energiu a ženskosť ako
takú. Sila a ženskosť sa vôbec nevylučujú. Lebo ak takáto žena dokáže cítiť dôveru, vie byť aj zraniteľná.
No nie je to oslobodzujúci pocit, keď vieš, že nemusíš byť na všetko sama? Že stačí dať chlapovi priestor byť chlapom a sebe dovoliť byť konečne ženou? Číha však na teba nové nebezpečenstvo.
A keď nevyriešiš jednu extrémne dôležitú skutočnosť v spojitosti s chlapmi, ktorým dáš priestor sa o teba snažiť, tak si k tebe
budú dovoľovať takmer čokoľvek. Necháš si skákať po hlave, dáš
chlapovi sex príliš skoro, budeš si začínať hoci aj so zadanými či
chlapmi, ktorí nemajú uzavretú minulosť a naletíš na ich sladké
reči. Nehovoriac o priťahovaní všelijakých možných individuí,
ktorých nevhodné správanie budeš bez problémov tolerovať. To,
čo potrebuješ nevyhnutne spraviť, aby si vyšla z bludného kruhu,
ti odhalím už v ďalšej kapitole…
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K A P I T O L A D E S I ATA

TAJOMSTVO #8

ŽENA SNOV… MÁ JASNÉ HRANICE
A PEVNÉ ZÁSADY
Ako nastaviť svoje vysoké štandardy, aby si chlapi
z teba nerobili dobrý deň a rešpektovali ťa
„Žena je koreňom, muž je stromom. Strom vyrastie
vysoko len vtedy, ak má silné korene.“
Pearl S. Buck

„Môj ex ma prostredníctvom správ psychicky terorizuje a neviem to
zastaviť. Nevieš mi nejako pomôcť? Plačem a som z toho na dne,“
zverila sa mi Paty, ktorá už bola v koncoch. „Stále ma len uráža a útočí na mňa. Myslí si, že takto sa ku mne dostane,“ dodala.
„A prečo ty plačeš kvôli tomu, že on nemá zvládnutého samého
seba? To nemá nič spoločné s tebou. Preto si to netreba brať osobne. Ignorovať ho, nijako na neho nereagovať, prípadne ak neprestane, zablokovať ho všade, kde sa dá. A keď bude dobiedzať aj napriek
tomu, upozorniť ho, že ho nahlásiš na polícii či pohrozíš mu, že ho
zverejníš na svojich sociálnych sieťach. To na nich zaberá. Takíto
chlapi si dovoľujú iba k ženám, ktoré im to dovolia a nemajú vlastnú
hodnotu a hranice,“ snažil som sa upokojiť jej zúfalú situáciu a navrhnúť jej riešenie.
„Máš pravdu, prvou vetou si mi konečne zodpovedal otázku, ktorú si kladiem,“ očividne sa jej po mojej odpovedi uľavilo.
Paty pochopila, že to, čo sa jej deje, je kvôli tomu, ako si nastavila
pri ňom hranice toho, čo mu bola ochotná tolerovať a čo už nie. „Ako
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je to s nastavovaním hraníc, ak ich druhá strana posúva a ty tomu
nevieš zabrániť? Alebo teda ako tomu zabrániť?“ vyzvedala ďalej.
„Ty si potrebuješ v prvom rade sama určiť, čo je pre teba dôležité,
čo si ochotná tolerovať a čo nie. A nezávisle od toho, či je niekto pekný, bohatý, úspešný, agresívny či manipulátor, máš k dispozícii balík
jasných zásad a pravidiel, ktorými sa riadiš. Keď na teba niekto zvýši
hlas alebo ti nadáva, tak s kľudom povieš: „Nie som typ ženy, ktorý
by toleroval takéto druhoradé správanie od muža. Ak sa nebudeš so
mnou baviť s rešpektom, nebudeš sa so mnou baviť vôbec.“ A stáť
si za tým. No a keď to skúsi znova, tak ho zmažeš, zablokuješ alebo
nahlásiš na polícii či pohrozíš mu zverejnením. Nerešpektoval ťa,“
ozrejmil som jej.
Paty si uvedomila, kde spravila chybu: „Máš úplnú pravdu, síce
mám hranice, ale nestojím si za tým. Aj tak si ale myslím, že problém je
v tom, že je psychopat,“ pripustila a začala zvaľovať vinu opäť na neho.
„Proste držať sa toho stoj čo stoj,“ nenechal som sa odbiť a nešiel
som jej pritakávať, že na vine je on. „Pretože keď on vidí, že jedno
hovoríš, ale druhé robíš, tak ťa neberie vážne a robí si ako on chce.
Nemáš integritu a hodnotu v jeho očiach. To, či trpí alebo netrpí
nejakou psychickou poruchou, je do veľkej miery nepodstatné. Dôležité je, aká si ty, aké máš hranice, akých chlapov si vôbec pripúšťaš
k sebe a akých odpudzuješ. Hodnotná a uvedomelá nezávislá žena
so zásadami vôbec takéhoto chlapa ani len nepritiahne, tobôž pustí
do života. Niečím, čo si nemala v sebe vyriešené, si si ho pritiahla.
A na to treba prísť. Lebo sa ti to bude opakovať. Toto nie sú náhody,“
upozornil som ju.
„Máš pravdu, prišiel mi do života, keď som na tom bola dosť psychicky zle,“ povzdychla si Paty a bolo vymaľované. Slabá chvíľka, deravé zásady a aj takýto chlap, ktorý by za iných okolností nemal absolútne u teba šancu, prekĺzne. A ty sa ani nestačíš čudovať, aké škody
stihne napáchať na tvojom živote, sebavedomí a vzťahoch s tvojimi
najbližšími…
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CHÝBAJÚCA INGREDIENCIA
Nemusia to byť len nevyrovnaní bývalí partneri s agresívnymi sklonmi, ako v prípade Paty z úvodu kapitoly. Čo tak kategória „Chlapi,
ktorí sú zadaní“? My chlapi sme špecialisti v tom, že dokážeme nájsť
dieru v tvojich zásadách a cez ňu preniknúť hlboko. Pochopila to aj
Erika, ktorá mi napísala, aby som jej poradil v jej zapeklitej situácii:
„Zaľúbila som sa do kolegu. Najprv nič nenasvedčovalo tomu, že by
z toho niečo bolo, ale postupne sa mi dostal pod kožu. Stretávali sme
sa na obedoch, kávičke, pri cigarete a z pôvodne nevinných rozhovorov sa to zrazu poriadne zamotalo. Sadla som mu na lep a vyspala
som sa s ním. Ľúbim ho a on mňa, ale aj tak cez to všetko je s frajerkou a radšej ju podvádza, ako by ju nechal. Viem, že by som to mala
skončiť, ale som zaľúbená. Nikdy neviem povedať nie.
Vždy som mala svoje zásady a priority, no neviem, prečo som
toto dopustila. A teraz neviem ako z toho von. Bola som po 5 ročnom vzťahu 5 rokov sama
Ak si nestanovíš svoje
a niečo mi chýbalo. A tým, že
jasné hranice, tak chlap
som nevedela nájsť vhodného
muža ku mne, som znižovala
nebude mať záujem
latku tak nízko, že som bola o dlhodobý vzťah s tebou
schopná uveriť aj rečiam typu
- mám síce frajerku, ale nič k nej necítim, iba spolu bývame. Musím
to s ním však ukončiť, aj keď to je ťažké. Veľmi by som už chcela riešiť
rodinu a iné veci.“
Povedz. Kedy pri zmysloch, jasných zásadách, nárokoch a hraniciach, s naplneným životom plným radosti, zážitkov a spokojnosti by
si riešila chlapa, ktorý má inú? A popri tom ešte rieši aj teba a očividne ti klame?
Mnoho kníh o vzťahoch pre ženy je postavených na tom, že kľúčom k úspechu je sebavedomie. S tým súhlasím. Avšak k tomu, aby
ťa chlapi brali vážne a získala si, čo chceš, potrebuješ (okrem vecí,
o ktorých sme sa bavili doteraz) ešte jednu ingredienciu. Potrebuješ
mať jasno v tom, za čím si stojíš, čo chceš a čo nie.
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Byť sebavedomá pri chlapoch, mať sebavedomú reč tela a dávať
najavo svoju ženskosť (tým, ako sa obliekaš a nesieš) ti veľmi nepomôže, keď neustále dovolíš chlapom, aby ovládali tvoje emócie a robili si s tebou to, čo chcú oni. Ak si nestanovíš svoje jasné hranice, tak
chlap nebude mať záujem o dlhodobý vzťah s tebou.

KEĎ (NE)MÁŠ SVOJE HRANICE A ZÁSADY
Najsilnejšia zbraň, ktorú pri randení s chlapmi môžeš mať, je sila
tvojich osobných hraníc a zásad, nezávisle na situácii. Žena so silnými hranicami je zásadová a nenechá sa ovplyvniť konkrétnym
chlapom či situáciou. Pre ňu sú jej zásady, napríklad, aby bolo s ňou
zaobchádzané s úctou a láskou, oveľa dôležitejšie, ako potreba byť
s nejakým chlapom.
Keď má žena silné a pevné zásady, tak keď príde na jednanie
s chlapmi, nebude robiť výnimky kvôli tomu, že je pekný, bohatý,
úspešný alebo jej nasľuboval hory-doly, má sexepíl, charizmu či čokoľvek iné. Aby si uspela s chlapmi, potrebuješ mať silné zásady a vedieť, kedy povedať „NIE“, stiahnuť sa, či posunúť sa ďalej.
V momente, ako nemáš vysoké nároky a štandardy na chlapov,
tak si k tebe budú dovoľovať takmer čokoľvek. Necháš si skákať po
hlave, vyspíš sa s ním príliš skoro, budeš si začínať hoci aj so zadanými či chlapmi, ktorí nemajú
Chlapi sa k tebe budú uzavretú minulosť a naletíš na ich
správať iba tak, ako
sladké reči. Nehovoriac o priťahovaní rôznych individuí, ktorých
im to ty dovolíš
nevhodné správanie budeš bez
problémov tolerovať. Keď nebudeš mať žiadne hranice či zásady, budeš veľmi ľahkou korisťou pre manipulatívnych chlapov a tých, ktorí
nemajú o teba skutočný záujem. Toto chceš?
A ty sa budeš snažiť chlapov zaujať tým, že budeš k nim milá,
dobrá a spravíš všetko len preto, aby si sa im zapáčila v zmysle, že:
„Keď budem k chlapovi milá, ústretová a obetavá, tak potom bude aj
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on ku mne dobrý, milý, ústretový a obetavý.“ Chlapi sa k tebe nebudú
správať zákonite podľa toho, ako sa k nim správaš ty. Chlapi sa k tebe
budú správať iba tak, ako im to ty dovolíš. Dokonca aj chlapi, ktorí
sú dobráci od kosti, stratia o teba záujem, pretože tvojím správaním
im budeš komunikovať, ako málo si vážiš samú seba, svoje potreby
a túžby. Uvidia, že nemáš jasné zásady a štandardy a môžu si k tebe
dovoliť, čo len budú chcieť. Keď bude môcť chlap povedať či spraviť
čokoľvek, správať sa akokoľvek a aj napriek tomu bude mať tvoju pozornosť, príťažlivosť a rešpekt opadnú. Pretože zistí, že nemáš žiadne
hranice, resp. nemáš ich pri ňom, lebo dobre vyzerá, je bohatý, má
charizmu, ty si dlho sama a povedal ti tie správne veci.
Môžeš byť vrúcna, milujúca a dobrosrdečná k chlapovi bez toho,
aby si s tebou robil, čo chce. Potrebuješ byť však k chlapovi asertívna (teda vyjadrovať svoje pocity primeraným spôsobom), keďže
toto je vlastnosť, ktorá je potrebná pri budovaní akéhokoľvek vzťahu.
Chlapov priťahujú asertívne ženy, ktoré vedia, čo chcú, vedia, čo očakávajú od chlapa a vedia, čo si zaslúžia.

ANI JA V TOM NIE SOM NEVINNE
Priznám sa, že aj ja sám som bol chlapom, ktorý proste skúšal, čo si
môže dovoliť a kam ho až žena nechá zájsť. Zopár podpichnutí, dvojzmyslov, sexuálnych narážok a hneď som vedel, či žena má pevné zásady alebo nie. Tým, že som vedel, čo robím, boli mnohé ženy ľahko
dostupné a väčšinou prišlo k bozku už na prvom stretnutí a k sexu
maximálne na druhom. A môj záujem o ne? Postupne sa vytratil, keď
som získal, čo som chcel. A nevedela mi dať viac. Alebo lepšie povedané, nechcel som od nich viac. Hlavne chlapi, ktorí sú sebavedomí,
veria si, majú skvelú prácu, sú charizmatickí a nemajú núdzu o ženy,
budú hovoriť a robiť veci, ktorými si ťa dokážu získať, namotajú ťa
a ty sa poblázniš.
Keď ale narazia na ženu, ktorá má pevné zásady, oni ešte síce párkrát skúsia šťastie, či náhodou, ale nakoniec zistia, že tadiaľ cesta ne-
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vedie a ona nepovolí, aj keby bol Brad Pitt. A vtedy chlap spozornie
a vyberie si jednu z dvoch možností. Buď si povie, že mu to nestojí
za to, žena nemá pre neho okrem sexu či jej výzoru veľkú hodnotu
a pôjde to skúšať inam, alebo si všimne, že je žena spokojná, nezávislá, stará sa o seba, má aj vlastný život, koníčky, je dámou a povie
si pri nej, že ju nechce LEN na sex, ale bola by vhodná aj do vzťahu.
Tým sa mu prakticky kvalifikovala a on bude musieť rešpektovať jej
pravidlá, keď si ju chce získať.
To je aj jeden z dôvodov, prečo som práve s mojou ženou Evkou.
Aj keď som to na ňu na začiatku tak nenápadne dva-trikrát skúsil,
nereagovala na to a ja som už nepokračoval. Bola proste dámou
a dala mi najavo, že to nepôjde. Až neskôr sa prejavila aj jej sexuálna stránka, ale dovtedy si získala môj záujem hlavne tým, že nebola
hneď dostupná, neskákala ako som ja pískal a musel som sa ja snažiť,
keď som ju chcel.
Aj chlapi si ťa budú testovať. Oni budú skúšať, čo si môžu k tebe
dovoliť. Budú ti klamať, budú chcieť sex, budú sa správať nevhodne,
budú primitívni, budú dotieraví… a podľa toho, ako na to reaguješ,
budú k tebe aj pristupovať. Budú vedieť, čo si môžu a čo nemôžu
dovoliť. Čo môžu od teba očakávať.
Žena, ktorá má svoje zásady, však nastaví chlapovi určité hranice,
v ktorých sa má pohybovať, keď
Chlapi budú skúšať,
sa má s ním čo i len baviť ďalej.
čo si môžu k tebe dovoliť Chlapi sa tak odfiltrujú aj sami.
A žena so zásadami bude to isté
čakať od chlapa. Že bude nejaké zásady mať, nebude skákať ako ona
píska a vyhne sa tým, čo nemajú žiadne zásady.
Pravdaže je čisto na tebe, aké si nastavíš hranice a čo bude patriť
medzi tvoje zásady. Každá žena je iná a každá je „v pohode“ s niečím
iným. Avšak, mám pre teba zo skúseností pár odporúčaní, od ktorých sa môžeš pri budovaní svojich zásad odraziť.
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POSTAV SVOJE VYSOKÉ ŠTANDARDY
NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH
V prvom rade by chlap, o ktorého máš záujem, nemal byť zadaný.
Nemal by mať priateľku či manželku. Ak nemá ani jednu z nich (prípadne obe naraz), tak je dôležitá ďalšia vec, a to - musí mať doriešenú
a uzavretú minulosť.
Ďalej by si nemala tolerovať akékoľvek nevhodné či dokonca patologické správanie - agresivitu, psychické či fyzické útoky, ponižovanie, vyhrážanie, klamstvá či akékoľvek závislosti od alkoholu až po
hranie automatov.
Slovo robí chlapa a mala by si si dávať pozor na to, aby chlap dodržal to, čo povie. Keď povie, že zavolá, tak čakáš, že zavolá. Keď povie, že ti napíše a dohodnete sa na stretnutí, tak ti napíše a dohodnete
sa na stretnutí. Ak sa chlapove slová príliš často rozchádzajú s jeho
činmi, nemôžeš sa na neho spoľahnúť a nemôžeš mu dôverovať. Ak
to bude robiť v takýchto „drobnostiach“, bude to potom robiť vo vzťahu v ešte väčšom rozsahu.
No, a, samozrejme, nepristúpiš na jeho hru posielania fotiek, pozerania filmu u neho, sexuálne debaty či narážky, alebo rovno sex na
prvom, druhom či treťom stretnutí, keď mu evidentne pôjde práve
o to. Ty vieš, že chlap to bude skúšať a snažiť sa, aby to bolo čím skôr.
On nechce čakať. Ty však vieš, že na to, aby chcel s tebou nielen sex,
ale aj vzťah, mu tento benefit dáš až po extrémnych zásluhách. Aj to
najskôr, ideálne, po 3 mesiacoch rôznych skúšok, ktoré budeš mať
pre neho pripravené. Keď ťa bude volať neskoro večer k sebe či bude
z jeho správania očividné, o čo mu ide, ty si stoj za svojím a kľudne
mu povedz: „Páčiš sa mi, ale nie som žena, ktorá by sa s chlapom
vyspala príliš skoro.“ Nevravíš mu nie. Len nie teraz.
Je iba na tebe, čo všetko bude pre teba dôležité a čo nebudeš
chlapovi za žiadnu cenu tolerovať. Potrebuješ však sama vedieť, čo
to je, definovať si to a jasne to chlapovi odkomunikovať či už slovami
alebo svojím správaním.
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AKO MU ODKOMUNIKOVAŤ
SVOJE ŠTANDARDY
My chlapi sme veľmi jednoduché, ale zároveň racionálne bytosti.
Fakt. Potrebujeme vedieť, čo môžeme a čo nemôžeme. Toto áno, toto
nie. Čo máš rada a čo rada nemáš. Nemáme vešteckú guľu a nečítame vám myšlienky.
Pozri. Sami na to neprídeme. Ale potrebujeme to vedieť, ideálne,
čím skôr, aby sme si vedeli zrátať, či nám stojí za to pokračovať alebo
nie. A pamätaj, že po troch mesiacoch vo vzťahu, desiatich razoch,
čo sme spolu spali, prípadne po niekoľkých rokoch manželstva mu
táto informácia bude už na nič. Nevravím, že máš na druhom rande
vybafnúť na neho úhľadný, rukou písaný zoznam toho, čo chceš, čo
nechceš, prípadne veci typu „ani na to nepomysli a radšej to na mňa
ani neskúšaj, keď nechceš zažiť peklo“ hneď potom, ako sa zoznámite.
Ako mu to teda odkomunikovať? Elegantne mu daj najavo, čo vyžaduješ, bez toho, aby si mu menovala konkrétne požiadavky. Bude
to nenútené a bude vedieť, aký by mal byť, aby si ťa získal.
Ak robí chlapovi, s ktorým sa stretávaš, problém dochvíľnosť,
kľudne mu povedz: „Čas je v dnešnej dobe vzácny, no nie? Vážim si
svoj čas a aj čas druhých ľudí, a keď sa s niekým dohodnem napr. na
siedmu, tak tam som na siedmu. Prípadne aj skôr. Ja viem, že je to
pre ženu nezvyčajné, ale dávam si na týchto veciach záležať a sú pre
mňa dôležité. A keby som náhodou meškala, tak dám radšej dopredu
vedieť, aby sa druhý vedel zariadiť.“ Znie to určite oveľa lepšie, ako
keby si na neho vyštekla: „Určite nebudem tolerovať chlapa, ktorý
nevie prísť načas a ani nedá vedieť. Vtedy by som ho asi zabila! To
ma vie riadne vytočiť.“
Povedz, čo nemáš rada a nechaj ho, nech sa toho chytí. „Nie som
z tých typov, čo by len doma vysedávali a nudili sa pri telke,“ nadhoď
medzi rečou a preklepni si ho: „Ako to máš ty? Ako tráviš svoj voľný
čas?“ Alebo keď si práve píšete a chcela by si sa s ním, eventuálne, aj
stretnúť, ale už si bola na 358 kávach a nebaví ťa to. Tak mu napíšeš
niečo typu: „Nemám rada, keď chlap nevie prísť s niečím originál162

nym a volá ma len na kávu. Tú si môžem spraviť aj doma, no nie?
:) Aké by bolo pre teba ideálne prvé stretnutie?“ A počúvaj! Je to
tvoj test, ako dáš najavo chlapom, čo je pre teba dôležité a necháš
ich, nech na to zareagujú. A následne si podľa ich odpovedí a reakcií
vyberaj, kto u teba prejde do ďalšieho kola ako v show, ktorá u nás
kedysi chodila „Nejslabší, máte padáka!“

A HLAVNE SA DRŽ SVOJICH
NÁROKOV A STOJ SI ZA NIMI
To najhoršie, čo môžeš v tejto fáze spraviť, keď už si chlapovi dala
najavo, čo je pre teba dôležité, čo sú tvoje štandardy, zásady, hranice
a nároky, je vyprdnúť sa na ne. Nebuď ženou, ktorá jedno hovorí, ale
druhé robí. To prekukneme veľmi ľahko. Vieš, ako sa vraví - Jedným
uchom dnu, druhým von. Nič nedosiahneš a všetko bude po starom.
Nech je to akokoľvek malá vec, platí, že ako robíš malé veci, tak
robíš aj veci veľké. Keď sama niečo od chlapa vyžaduješ a očakávaš,
nemôžeš robiť opak. Dodržíš vždy slovo, prídeš načas, nestretneš sa
s ním, keď máš dohodnutý iný program.
Nepoľavuj zo svojich zásad. Nikdy, pri žiadnom chlapovi a za
žiadnych okolností. Je jedno, aký bude on alebo v akom stave budeš
ty. Neprispôsobuj ich chlapom či konkrétnej situácii.
A keď sa chlap tvojich hraníc dotkne alebo ich prekročí, potrebuješ mu dať jasne najavo, že ty nie si žena, ktorá by to tolerovala. Ak
má sexuálne narážky či pýta tvoje fotky, nemusíš ho hneď diskvalifikovať a zablokovať ho. Nereaguj na to, zahraj to do autu či pošli mu
na to smajlíka. Ak to nepochopí, klepni mu po prstoch. Jasne mu
daj najavo a povedz mu, že mu nič nepošleš alebo sa s ním nebudeš
o týchto veciach zatiaľ baviť. Nie je na to ešte čas. A keď to nepochopí, neodpíš mu už vôbec. A keď ani to nepochopí, daj ignorovať
jeho správy a zablokuj ho. Na niektorých platí iba to.
Je možné, že si sa pri tejto kapitole chytala pekne za hlavu. Určite
ti vyskočilo mnoho momentov, kedy si povolila, nemám pravdu? To
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však ešte z teba nerobí ženu bez zásad či ľahko dostupnú. Jednoducho si mala slabú chvíľu, prípadne si uverila chlapovi, ktorý nemal
s tebou čisté úmysly. Akonáhle sa opäť staneš silnou, obnovíš svoje
hranice a prestaneš tolerovať toto ich správanie, oni zmiznú. Odfiltrujú sa hneď na začiatku. A pôjdu si hľadať inú obeť. Nerieš druhých,
rieš seba. Rieš to, nad čím máš kontrolu a čo dokážeš ovplyvniť. A to
si ty sama.
Žena, ktorá si váži samú seba, nemusí hrať žiadne hry, pretože
na prvom mieste budú jej zásady a hranice, a je jedno, v akej situácii sa ocitne alebo na akého
Nepoľavuj zo svojich zásad. chlapa narazí. Práve toto je
Nikdy, pri žiadnom chlapovi pre vysokohodnotných mužov na žene, ktorá má svoje
a za žiadnych okolností.
hranice, veľmi príťažlivé. Až
natoľko, že bude ochotný byť len s tebou. Naopak, žena, ktorá nemá
svoje pevné zásady, bude priťahovať chlapov, ktorí ju budú využívať
či chcieť len na chvíľkové rozptýlenie, a to až dovtedy, kým nenarazia
na ženu, ktorá ich mať bude - a je jedno, ako krásna, sebavedomá či
úžasná si.
Gratulujem ti! Nastavila si svoje hranice, máš jasné zásady, vysoké
štandardy, vieš ich chlapom odkomunikovať a stojíš si za nimi.
Wau, si skvelá! Dovoľ mi však spýtať sa ťa. Stalo sa ti niekedy, že
si narazila na chlapa, s ktorým všetko prebiehalo super, páčila si
sa mu, snažil sa a… prestal sa o teba zaujímať a už to nebolo také,
ako predtým? Viac sa neozval? Prečo chlapi aj napriek všetkému,
o čom sme sa doteraz bavili, strácajú o teba záujem? A ako byť pre
chlapa neustále zaujímavou aj po prvom rande, sexe či po rokoch
vzťahu? Pusti sa už do finálnej kapitoly a staň sa plnohodnotnou
Ženou snov!
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K A P I T O L A J E D E N Á S TA

TAJOMSTVO #9
ŽENA SNOV… JE VÝZVOU

Ako byť neustále pre chlapa zaujímavou
a dať mu len to, čo si zaslúži
„Múdre dievča pobozká, no nemiluje, počúva,
ale neverí a opúšťa muža skôr, ako je opustené.“
Marilyn Monroe

Sedemhlavý drak ťa zajal na svojom zámku a drží ťa pod zámkom
v tej najvyššej komnate. Niet úniku a ty nevieš, čo si počať. A tak
čakáš na princa, ktorý draka porazí a teba oslobodí. O tvojom nešťastnom osude sa dozvie sedliak zo susedného kráľovstva. Kráľ sľúbil za záchranu svojej jedinej dcéry jej ruku a pol kráľovstva. A tak
sa sedliak vydal za dobrodružstvom. Čoskoro narazil na prvé prekážky, ktoré preverili jeho vôľu a odhodlanie. Nevzdával sa. Každá
táto prekážka, výzva a neľahká úloha, ktoré ho postretli na jeho ceste,
ho zocelili a mohol popri nich vyrásť. Uvedomoval si, že hocijakého
sedliaka nebudeš chcieť a bude si ťa musieť zaslúžiť.
Kým sa sedliak dostal až k zámku, bol iným človekom. Stál tam
ovenčený skúsenosťami v žiarivej zbroji a s veľkým mečom, aby mohol vyzvať zatiaľ svojho najväčšieho súpera na súboj. Po nekonečnom boji, v ktorom utrpel neľahké zranenia, draka nakoniec porazil.
Vybehol točitými schodmi až do tej najvyššej veže, kde ťa drak veznil, vykopol dvere a stál tam. Sedliak hodný stať sa princom. Ty na
neho skočíš, dáš mu obrovský bozk za to, že ťa zachránil a vieš, že
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toto je chlap pre teba. Niekto, kto prešiel celú tú cestu len kvôli tebe.
Kráľ mu dá pol kráľovstva, tvoju ruku a budete žiť šťastne až do smrti. Krásne, že? Priam dokonalé. Zo sedliaka sa stal princ, ktorý ťa bol
hoden svojimi činmi a tá skutočná odmena si pre neho nebola ty, ale
cesta, ktorou musel prejsť, aby ťa nakoniec získal.
Predstav si však trochu iný scenár. Nejaký drak ťa len tak neuväzní. Si predsa silná a nezávislá žena! Vezmeš sponku z vlasov, otvoríš
si zámok, zbehneš dolu schodmi a vykradneš sa potichu z veže. Prejdeš celú tú cestu až za sedliakom, zaklopeš mu na dvere, on otvorí,
zhodíš zo seba šaty a vrhneš sa na neho. Užijete si spolu nádhernú
noc za mesačného svitu, ráno sa vedľa neho zobudíš, ležíš mu na
hrudi a on sa cíti spokojne. S úsmevom na perách si v duchu povie
„to bolo super“, ale nebude vnútorne naplnený. Nemusel kvôli tomu
ani prstom pohnúť, pretože si sa mu dala ako na striebornom podnose. Nič ho to nenaučilo, nikam sa neposunul a neprekonal žiadnu prekážku. No a o pár minút už bude rozmýšľať, či niekde nejakú
princeznú neuniesol drak, aby sa mohol vydať na cestu ju zachrániť
a spravil z nej svoju ženu.

UŽ SA VIAC NEOZVAL…
„V sobotu mi jeden 24 ročný fešák napísal na Badoo (mám 39), že
ako sa mám a ako trávim sobotu. O chvíľu prišla ďalšia otázka. Spýtal sa ma, či som sa s niekým už
Strácame o ženu záujem, stretla a či sa tomu nebránim.
Dala som mu aj svoje číslo
keď nie je pre nás výzva
a spýtal sa ma, kedy by mi vyhovovalo stretnutie. Sama som navrhla, že v ten deň o 15:00. Prišiel po mňa, v aute sme sa zvítali pusou na líce a vzal ma na kávu
do nákupného centra v Bratislave. Komunikácia bola fajn, mali sme
spoločné témy, dal mi zopár komplimentov a dokonca mi za tú kávu
poďakoval (platil on). Po 2 hodinách ma vzal domov, a keď sme sa
lúčili, poďakovala som mu, nahli sme sa k sebe a začali sme sa letmo
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bozkávať. Rozlúčili sme sa, odišiel, no nič ďalšie nenavrhol. Odvtedy
sa neozval.
Celý deň je prihlásený na Badoo a dnes mi zaželal k meninám,
no nič viac. Premýšľam, kde nastala chyba, čo som posr*la. Čakala
som, že navrhne ďalšie stretko alebo sa ma aspoň niečo spýta. Je mi
sympatický a vyzerá veľmi dobre. Bolo mi s ním príjemne. Mala som
pocit, že je to vzájomné. Predtým, než ma videl naživo, písal ostošesť
a teraz v podstate už ako keby si nemal so mnou čo povedať,“ opisovala mi svoju situáciu Martuš.
Stalo sa ti pri chlapovi niekedy, že sa ti páčil, všetko išlo hladko,
zaujímal sa o teba, písali ste si, stretli ste sa a… on stratil záujem?
Z ničoho nič. Už sa neozval. Nemal v sebe ani toľko slušnosti, aby ti
povedal, čo sa stalo. No a v dobrej viere, aby si ho nestratila, mu po
stretnutí vypisuješ a doprosuješ sa mu, aby ťa chcel. Dokonca si ani
neuvedomuješ, že to je prakticky to, čo ti podpílilo v prvom rade konár pod vlastným zadkom a vďaka čomu si spadla ešte hlbšie. V jeho
aj svojich očiach.
V dobe, keď som už mal viac skúseností a úspechov so ženami,
bol som pri nich sebavedomý, bol som pre ne príťažlivý a vnímali
moju vysokú hodnotu, tak sa mi častokrát ozývali aj samé. Prvé mi
napísali, prvé mi zavolali a mohol som sa pri nich spoľahnúť na to,
že sa vždy ozvú. Keď som sa s nimi chcel stretnúť, hoci aj po pár
správach či minútach rozhovoru, ihneď boli ochotné a dokonca sa aj
prispôsobovali mojim požiadavkám. Bežne mi dávali komplimenty
a bolo cítiť ich očividný záujem.
Tým, že som vedel, čo robím, boli ľahko dostupné a väčšinou prišlo k bozku už na prvom stretnutí a k sexu maximálne na druhom.
Niektoré sa do mňa dokonca zaľúbili, a to som sa ani nesnažil. A čím
viac sa takto správali a boli prístupné, tým boli pre mňa menšou výzvou a ja som mal o ne menší záujem. Nevravím to teraz preto, aby
som sa chválil. Skôr ti chcem ako tvoj parťák odhaliť niečo, čo ti doteraz, pravdepodobne, nepovedal žiaden chlap. Prečo by to aj robil?
Prišiel by o všetky tie benefity, ktoré pri tebe má.
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PREČO CHLAPI STRÁCAJÚ O TEBA ZÁUJEM
Ako chlap ti viem úprimne povedať, že jeden z najčastejších dôvodov, prečo strácame o ženu záujem, je, keď žena nie je pre nás výzva.
Ak dáš chlapovi všetku svoju pozornosť, venuješ mu všetok svoj čas,
špeciálne v úvode vášho spoznávania sa, má ťa prečítanú, vie o tebe
všetko, cíti tvoj očividný záujem, bavíte sa spolu nonstop, píšete si,
voláte si, na stretnutí ste spolu aj hodiny a čoskoro sa už pomaly držíte za ruky, bozkávate sa a (nedajbože) si mala s ním sex v domnení,
že ťa bude chcieť viac, stráca sa to počiatočné čaro a záujem, ktorý
pôvodne mal. Je to ako keď máš malé šteniatko, ktoré je z teba celé
šťastné, skáče po tebe, chce byť neustále s tebou a ty máš z toho spočiatku radosť, no časom sa ti to zunuje, ty sa schovávaš a potrebuješ
od neho kľud. Chlapa často unudí to, čo ľahko získa a k čomu má
nonstop prístup.
My chlapi si nevážime niečo, čo získame bez námahy. Vážime si
viac veci, na ktoré sme sa museli narobiť a museli sme pre ne niečo
spraviť. Predstav si, že chceš mať vlastné auto. Je to tvoj sen. Ale nemáš naň. A rodičia ti naň nedajú. Začneš teda brigádovať, zarábať si
naň a budeš si odkladať peniaze. Vytrváš a o pár rokov si svoje vysnívané auto kúpiš. Konečne nastal deň, kedy sa na ňom môžeš povoziť
a zamiluješ si ho. Je presne také, ako si si predstavovala. Príkladne sa
oň staráš, každý týždeň ho umývaš, parkuješ ďaleko od vchodu do
nákupného centra len aby ti ho nikto nebuchol a dávaš pozor na každý škrabanec. No a teraz si predstav, že ti rodičia dajú auto. Len tak.
Ako sa k nemu budeš správať? Nevrav mi, viem. Auto mojej maminy
by vedelo rozprávať.
Keď chceš, aby sa chlap o teba zaujímal natoľko, že si bude vedieť s tebou predstaviť aj niečo viac, neodovzdaj sa mu celá a hneď.
Chlap k tomu, aby sa chcel zaviazať, potrebuje najprv cítiť príťažlivosť a záujem o takúto ženu. Žena, ktorá zúfalo túži po tom, aby
bola s chlapom bez toho, aby on rovnako túžil po nej, si jeho lásku
a náklonnosť nezíska. Získa presný opak. Chlap ju nebude brať vážne
a zuteká kade ľahšie.
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NIKDY NEBUĎ PRÍLIŠ DOSTUPNÁ
Nebuď príliš dostupná chlapovi predtým, ako sa to vyvinie v seriózny vzťah. Pretože chlapa veľmi rýchlo omrzí to, čo získal ľahko a nemusel sa na tom namakať. Tip, ktorý s tebou budem teraz zdieľať,
ťa trochu znervózni. Pretože to pôjde proti tvojej „prirodzenosti“.
Povieš si, že tento chlap sa ti páči
a ty ho nechceš odplašiť. Nechceš, My chlapi si nevážime
aby si to rozmyslel a získala si ho niečo, čo získame bez
iná. Keď sa ti niekto páči, prirodzenámahy
ne, budeš k nemu milá, dostupná
a nechceš mu klásť do cesty žiadne prekážky. Ostatných chlapov dáš
bokom a sústredíš sa len na neho. Venuješ mu všetok svoj čas a pozornosť. A on „hajzel“ si to neváži a ani sa nenazdáš, je preč.
To je ako keď ochutnáš jeden kúsok z bonboniéry. Zachutí ti
a chceš viac. Lenže ty do neho natlačíš celú krabicu a jemu je z nej
zle. No a najbližšiu dobu ju nechce už ani vidieť. Preto sa ti neozýva.
Nie je tam niečo, čo by ho ďalej lákalo. Ochutnávať, spoznávať, získavať. Potrebuješ spraviť presný opak. Dať mu ochutnať kúsok z bonboniéry, a keď mu zachutí, vziať mu krabicu s tým, že zvyšok si ešte
nezaslúžil. Dávať mu teda menej a „prinútiť“ ho, aby on robil viac.
Tie prekážky, ktoré chlap pri tebe musí prejsť, ťa robia zaujímavou.
Potrebuješ sa stať v jeho očiach vzácnejšou. Zvýšiť svoju hodnotu
v jeho očiach. A nerozdávať sa len tak hocikomu zadarmo. V dobe,
keď som rozbiehal svoj blog, som chcel pomôcť všetkým. Každému,
kto mi napísal email či na Facebooku správu, som odpísal. Dal som
všetko bokom a venoval som im čas v domnení, že si budú moju
odpoveď vážiť, aplikujú ju do praxe, budú mať výsledky a mňa budú
mať ešte radšej. Časom to však bolo neúnosné a ja som prestal stíhať.
Všetci odo mňa chceli rady zdarma. Najlepšie ihneď. Nárokovali si
na môj čas a nakoniec si to ani nevážili. A nielen to. Iba výnimočne
to aplikovali do praxe a mali výsledky. Povedal som si dosť.
Prestal som odpovedať úplne a na svoj čas som pripol cenovku.
Najprv to bolo 100 € za hodinu no a keď to neodrádzalo chlapov
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dostatočne a boli ochotní toľko platiť, postupne som cenu zvýšil na
150 € za hodinu a neskôr na súčasných 200 € za hodinu môjho času.
Stal som sa v ich očiach vzácnejší a hodnota môjho času a rád v ich
očiach rástla. Zrazu si moje rady začali vážiť, a keď už do nich toľko
investovali, tak ich aj aplikovali a mali výsledky. Víťazstvo pre oboch.

AKO DOSIAHNUŤ, ABY ŤA CHLAPI
NEBRALI AKO SAMOZREJMOSŤ
Ok, chlapi ťa berú ako samozrejmosť, nevážia si ťa a strácajú o teba
časom záujem. Čo s tým? „Ignoruj ho! Buď nedostupná!“ počula si
to snáď už miliónkrát vo všetkých ženských magazínoch či od svojich kamošiek. Ja ti ale poviem názor chlapa. Žena, ktorá je totálne
nedostupná, ignoruje chlapa a nevšíma si ho, nie je výzva. Pre chlapa
nemá zmysel skúšať to, pretoVysokohodnotní muži
že tam nevidí cestu a riskuje
odmietnutie. „Hrať“ sa na neNEMAJÚ záujem o ženu,
ktorá iba hrá nedostupnú dostupnú, nemať čas, neodpisovať, nezaujímať sa je presne
to, čo v nás vzbudzuje nezáujem. Snažíš sa tak vybudovať záujem, ale
nemáš to ničím podložené. A upriamuješ pozornosť skôr na „čaro“
nedostupnosti ako na teba samotnú. To je ako keď chceš niečo len
preto, že je to zakázané. Nepriťahuje ťa tá vec samotná. Neznamená
to ani, že má pre teba nejakú skutočnú hodnotu. Chlap chce ženu,
ktorú nemôže mať nikto iný, iba on. Nechce ženu, ktorú nemôže mať
nikto. Tak ako nechce ženu, ktorú môže mať ktokoľvek.
Len pre upresnenie. Keď poviem, že chlapi majú radi, keď je žena
výzva, nemyslím tým, že sa HRÁ na nedostupnú. Znamená to, že by
si ňou skutočne aj mala byť. Teda mať svoj vlastný zaujímavý a príťažlivý život. Život, ktorý dokáže obohatiť teba a tak isto aj chlapa,
keď doň vstúpi. Chlap ťa potrebuje vnímať ako ženu, ktorá má vysoké štandardy, nevenuje svoj čas len tak hocikomu, je skvelým spoločníkom a má nulovú toleranciu voči chlapom, ktorí na ňu skúšajú
svoje lacné triky.
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Skvelý chlap chce mať pocit, že je pre neho cťou, že môže byť práve s tebou. Chlap chce cítiť túžbu po tebe a tiež, že musí zabojovať
o tvoju pozornosť, o tvoju túžbu po ňom. Ale ak sa mu odovzdáš ako
na striebornom podnose a tvoju pozornosť má prakticky zadarmo,
veľmi rýchlo ho to unudí a výzvu ide hľadať inde. Tým, že budeš
výzvou pre chlapov, získaš dve veci. V prvom rade je to jeho záujem,
v druhom rade sa ti podarí odfiltrovať tých, ktorí to len skúšajú a nemyslia to vážne.
Vysokohodnotní muži NEMAJÚ záujem o ženu, ktorá iba hrá nedostupnú, vyhýba sa, ignoruje, či hrá hry, aby ho zaujala. Čo si však
títo muži cenia, je tvoja nulová tolerancia voči mrhaniu časom alebo
manipulácii. Priťahuje ich, ak máš svoje pevné zásady, z ktorých nepoľavíš kvôli bezvýznamnému romániku alebo chlapovi, ktorý sa ťa
bude snažiť využiť. Ak si skutočne nedostupná z dôvodu tvojej hodnoty či časového vyťaženia, tak aj chlap, ktorý pôvodne stratil o teba
záujem, ťa začne znovu dobýjať. Týmto mu dávaš najavo, že si vážiš
samú seba viac ako jeho pozornosť, a preto nebudeš strácať svoj čas
s niekým, kto si neuvedomuje tvoju hodnotu.

DAJ CHLAPOVI PRIESTOR REALIZOVAŤ SA
Ako bude vzťah s tvojím vysnívaným chlapom napredovať, pomôže
ti, keď nebudeš vždy tou, ktorá iniciuje kontakt medzi vami. Ak sa
zrazu ocitneš v situácii, že ty si tá, ktorá mu ako prvá píše, volá, navrhuje stretnutia, tak sa ty stávaš tou, ktorá sa snaží získať si jeho. Malo
by to byť naopak.
Ja viem, čo si myslíš: „Ale, Michal, prečo mu nemôžem len tak
zavolať alebo napísať, keď chcem?“ alebo „Prečo nemôžem byť
v kontakte s niekým, o koho sa zaujímam bez toho, aby to bol nejaký
problém?“ Je to jednoduché. Naše chlapské ego potrebuje, aby sme
sa o ženu snažili. Je naším výsostným právom dobýjať ju. A ceníme
si iba veci, pre ktoré sme museli niečo spraviť. Preto ak vždy začínaš
konverzáciu a navrhuješ stretnutia a aktivity ty, iba udupávaš jeho
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snahu a zlenivie. Iba tým docieliš, že sa stane voči tebe ľahostajný.
A čo je ešte horšie, nedávaš mu absolútne priestor rozmýšľať nad tebou, a tým pádom snažiť sa o teba.
Nehovoriac o tom, že to nerobí koniec-koncov dobre ani tebe.
Ako môžeš potom vedieť, že mu na tebe záleží, keď ty si tá, ktorá mu
prvá napíše, zavolá či iniciuje stretnutie? Ako vieš, že chce byť s tebou alebo len od teba niečo potrebuje, keď ho neustále bombarduješ
a zúfalo túžiš po jeho pozornosti? V skratke: nebudeš vedieť rozlíšiť,
či má chlap o teba skutočný záujem, alebo sa ti len ozýva, lebo si to
ty vyžaduješ. Tento zmätok pre väčšinu žien končí tak, že sú nešťastné, pretože si ich chlap nevšíma, vôbec ich neocení a neprejaví ani
najmenšiu snahu.
Tým, že necháš chlapovi priestor, aby on inicioval medzi vami
kontakt, je pre teba jasným signálom, že vzťah chce posúvať ďalej,
ujal sa svojej role chlapa a má o teba záujem. Chlap nepíše, nevolá
a nechce sa stretnúť so ženou, ktorá sa mu nepáči alebo len preto, že
by sa nudil. V tomto sme veľmi jednoduchí. Nechaj ho, nech sa realizuje a snaží. Vďaka tomuto budeš bezpochyby vedieť, či má záujem
alebo nie. Chlap, ktorý sa ti vôbec neozve, záujem nemá.

DRŽ SVOJ ZÁUJEM NA UZDE
Predtým, ako sa chlap rozhodne, že si hodná jeho snahy, je rozumné
neukazovať veľmi, že si ním pobláznená. Toto je jedna z najväčších
výziev, ktorým budeš pri chlapoch počas spoznávania sa a randenia
čeliť. Keď mu ukážeš viac záujmu, ako je potrebné, môže sa stať, že
prestaneš byť pre neho výzvou a stratíš aj jeho pozornosť.
Pozri, ja to chápem. Spoznáš nového chlapa, ktorý je po všetkých
stránkach pre teba dokonalý a si hotová. Kolená sa ti podlamujú, máš
pri ňom motýliky v brušku a nonstop pozeráš na telefón, či ti nepíše
alebo nevolá. Je to pre teba vzrušujúci pocit. Brzdi! Si len krôčik od
katastrofy. Keď si chlap z tvojich slov a správania uvedomí, že je pre
teba oveľa dôležitejším, ako si v danom momente zaslúži, tvoja hod-
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nota v jeho hlave začne postupne klesať. Netreba kaziť tento skvelý
pocit. Nechaj si to zatiaľ iba pre seba.
Tento scenár sa najčastejšie odohráva v začiatkoch, keď nemáš istotu, na čom u neho si. A myslíš si, že ak mu prejavíš totálny záujem,
tak sa bude zaujímať aj on o teba. Opak je pravdou. Tvojím cieľom je,
aby bol váš záujem jeden o druhého vyvážený predtým, ako stratíš
z neho hlavu.
Ako zistíš, že sa o teba dostatočne zaujíma? Bude nadšený, keď
bude môcť byť s tebou. Nájde si na teba čas, bude iniciatívny, bude ťa
kontaktovať prvý. Čím viac je pri tebe proaktívny, tým viac ho zaujímaš. Inými slovami, keď chlap prejavuje úprimný záujem a snahu o to,
aby si ho chcela, je vysoká šanca, že máš v jeho mysli dôležité miesto.
Avšak keď mu ukážeš, že si z neho pobláznená ešte predtým, ako
si získaš túto pozíciu v jeho myšlienkach, môže sa stať, že on stratí
záujem o teba. Pamätaj si, že chlapi chcú to, čo je pre nich výzva. Keď
si z nich spravíš stred svojho vesmíru… aká je v tom výzva?

VÝZVA DOSTÁVA Z CHLAPA TO NAJLEPŠIE
Keď si pre chlapa výzvou, vlastne mu tým robíš službu. Totižto, odpradávna je náš mužský mozog nastavený tak, aby riešil problémy a vyhýbal sa nebezpečenstvu. Žena, ktorá je výzvou a chlap po nej túži,
predstavuje pre neho síce problém, ktorý ale stojí za snahu vyriešiť ho.
A to, že by pozornosť tejto ženy stratil, predstavuje pre neho nebezpečenstvo, ktoré ho donúti nájsť kreatívne spôsoby, ako sa mu vyhnúť.
Mimochodom, toto je taktiež dôvod, prečo chlap, ktorý sa zdal,
že stratil záujem, je zrazu proaktívny v momente, ako zistil, že nie
si z neho až tak hotová a sú tu aj iní chlapi, ktorí idú po tebe. Aj ja
som sa v určitom momente zaujímal o viaceré ženy a rozhadzoval
som siete. Ale akonáhle niektorá z nich začala „vymýšľať“, netancovala ako ja pískam a stavala sa na zadné, v tom momente som na ňu
upriamil pozornosť a začal som sa viac snažiť. Ostatní chlapi tak pre
nás znamenajú potenciálne nebezpečenstvo a tým aj zvyšujú tvoju
hodnotu v našich očiach.
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Už vieš, že byť úplne dostupná a byť úplne nedostupná nie je to
pravé orechové, keď si chceš získať a udržať záujem chlapa. Chce to
zlatú strednú cestu. Keď sa ti chlap páči, je v poriadku a vítané, keď
mu prejavíš svoj záujem. Ale len kvôli tomu, že ho chceš a on o teba
prejavil záujem, by si nemala hneď súhlasiť so stretnutím, prispôsobovať sa mu a ľahkovážne sa vzdávať svojich voľných večerov, víkendov, rodiny, priateľov, koníčkov, snov či túžieb. Toto sú veci, ktoré
nemôže získať hneď a už vôbec nie lacno. Bude pre to musieť niečo
spraviť. Ale čo? Som rád, že sa pýtaš!

„KEDY MAŤ S NÍM SEX?“
Keď ti chlap napíše či osloví ťa, tak má vždy svoj zámer. A tým hlavným zámerom je vyspať sa s tebou. Prípadne ho zaujíma, čo bude
musieť preto spraviť a čo ho to bude stáť, aby sa s tebou vyspal. Teda,
čo bude musieť do toho investovať (nemyslím tým teraz len peniaze).
A to záleží od tvojich zásad, nárokov, požiadaviek a tvojej hodnoty.
Keď budeš príliš dostupná a nebudeš mať žiadne požiadavky na
chlapov, tak bude pre neho hračka dostať ťa do postele. Stačí povedať
tie správne slová, zaKeď budeš príliš dostupná
hrať menšie divadlo,
a nebudeš mať žiadne požiadavky
postláčať tie správne
na chlapov, tak bude pre neho
gombíky a dostane,
hračka dostať ťa do postele
čo chce. Vie, že ťa
dostane s minimálnym úsilím. Ale keď mu už od začiatku naznačíš,
že máš svoje zásady, potrebuješ čas, rešpekt, pozornosť a určitú snahu
a zásluhu z jeho strany, tak pochopí, že si náročná, hodnotná a že bude
musieť pre sex s tebou niečo spraviť.
Keď si bude myslieť, že cena, ktorú bude musieť „zaplatiť“ je privysoká (a tvoja hodnota pre neho nízka), tak pôjde hľadať inde. Nebude chcieť do toho investovať. No a ty si tak odfiltrovala chlapa,
ktorý nebol ochotný pre tvoj záujem (a benefity) nič spraviť. Bravo.
Aká je teda tvoja cena?
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SYSTÉM ODMIEN
Nastal čas, aby som ti predstavil môj koncept, ktorý volám „Systém
odmien“. Zamiluješ si ho, ver mi! Predstav si klasický bankový účet.
Na to, aby si si zo svojho účtu mohla niečo vybrať, musíš naň najprv
niečo vložiť, je tak? Nemôžeš prísť k bankomatu, vložiť kartu a chcieť
si vybrať 200 €, keď si na účet nič nevložila. Nie, nie je to neobmedzená kreditka a nemáš schválené povolené prečerpanie. Proste, najprv
musíš niečo vložiť, aby si si mohla niečo vybrať.
A presne tak isto potrebuješ začať pristupovať aj ku chlapom. Ty
si tá trofej, ktorú chcú získať. Avšak k tomu, aby od teba niečo získali,
napríklad chceš sa s nimi vôbec baviť, dáš im na seba kontakt, stretneš sa s nimi, pôjdeš s nimi na rande, môžu ťa pobozkať, budete mať
sex či pôjdeš s nimi do vzťahu, potrebujú najprv pre to niečo spraviť!
To znamená, že im nestačí BYŤ nejaký (pekný, sympatický, bohatý,
úspešný, charizmatický, milý, vtipný…), ale musia ROBIŤ niečo vo
vzťahu k tebe, aby si ťa zaslúžili (zaujímať sa, ozvať sa, dodržať čo
sľúbia, prekvapiť ťa…).
Iba ty jediná určuješ, aká je tvoja cena a koľko musí chlap „vložiť“, aby si mohol tieto benefity od teba „vybrať“. Odporúčam ti teda
nastaviť si konkrétne, čo v ktorom prípade musí chlap spraviť, aby si
mu povedala svoje „ÁNO“.
Povedzme, že na to, aby si mu vôbec odpísala na internete, potrebuješ, aby mal zaujímavú fotku, vyplnený profil, mali ste niečo spoločné, napísal ti prvý a prišiel s niečím originálnym a nie obyčajným
a tuctovým „Ahoj“. Na to, aby si mu teda odpísala a chcela si sa s ním
baviť, musí najprv získať, povedzme, 20 bodov (= 5 bodov fotka + 5
bodov profil +5 bodov spoločné záujmy + 5 bodov úvodná správa).
Dáva zmysel?
Ďalší krok. K tomu, aby si sa s ním chcela stretnúť, potrebuješ
napríklad, aby sa ti párkrát ozval prvý, dozvedela si sa niečo o ňom,
zaujímal sa o teba, dokázal ťa rozosmiať, dali ste si spolu predtým
videohovor a vymyslel na základe vášho rozhovoru či tvojho profilu
niečo, kam by ťa zavolal von miesto suchej a nudnej „kávy“. Teda
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musí najprv získať, povedzme, ekvivalent 50 bodov (= 3x5 bodov
ozval sa + 10 bodov záujem + 5 bodov rozosmiatie + 5 bodov niečo
o ňom + 5 bodov videohovor + 10 bodov originálne pozvanie). Je ti
to trochu jasnejšie? Chápeš, čo tým myslím?
To ma dostáva ku klasickému tipu zo ženských magazínov či ľudovej tvorivosti (alebo to boli chlapi, ktorí ťa o tom presvedčili?),
že by si mala „dať“
Keď „nezíska dostatočný počet
chlapovi na treťom
rande. Matematika
bodov“, tak nebude mať s tebou
ani v tomto prípasex ani po stom rande. Bodka.
de nepustí. Nejde
o to, koľkokrát ste sa stretli alebo ako dlho sa stretávate. Ale o to, čo
ON spravil preto, aby tento tvoj najväčší benefit získal. Keď „nezíska
dostatočný počet bodov“, tak nebude mať s tebou sex ani po stom
rande. Bodka.

KEĎ ZAČNÚ HRAŤ CHLAPI
PODĽA TVOJICH PRAVIDIEL
Prestaneš sa dokonca večne prispôsobovať chlapovi na úkor svojich
vecí a času, špeciálne, keď si to ešte ani nezaslúžil. Ak sa s tebou bude
chcieť stretnúť na poslednú chvíľu a v čas, ktorý ty venuješ sebe alebo
svojim priateľom a zvykneš mať v tú dobu iný program, tak mu len
povieš niečo v zmysle, že: „Nemôžem kedykoľvek, keď si zmyslíš, že
ma chceš vidieť. Keď si na mňa vyhradíš zmysluplný čas a dáš mi to
vedieť dopredu, rada ťa uvidím :).“ Nič mu nevyčítaš, nevybuchuješ,
komunikuješ mu svoju hodnotu a štandardy, a dávaš mu jasne najavo, čo musí robiť preto, aby si si na neho ten čas spravila. Si hravá
a dávaš mu priestor.
To znamená, že ON vynakladá isté úsilie podľa tvojich pravidiel
a nárokov a TY ho za to odmeňuješ. Dávaš mu do cesty výzvy a prekážky, ktoré musí prekonať, aby získal pocit, že si ťa zaslúžil niečím,
čo musel preto spraviť. Keď si u teba vybuduje dostatočný kredit,
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tak ho odmeníš. A on si spojí odmenu so snahou a investovaním do
teba. Naučíš ho, že keď bude chcieť viac, bude musieť viac investovať.
Muži si nevážia niečo, čo si nezaslúžili! Cítime hodnotu, len ak
sme to nedostali zadarmo. Preto dávaj mužom naspäť len podľa toho,
koľko do teba investovali. Nie podľa toho, akí sú a ako veľmi sa ti páčia. Muž potrebuje cítiť, že LEN on ťa môže získať. Ak bude vidieť, že
si ochotná ísť von s každým, kto napíše, prípadne sa vyspíš s niekým
len preto, že máš chuť, stratí záujem.

KEĎ TI TO KONEČNE DÔJDE
„Myslím, že Michal bude mať teraz na svedomí viacero ukončených
nefunkčných a nenaplnenych vzťahov. Pretože si veľa žien uvedomí svoju hodnotu a to, že nestačí chlapovi len dávať, ale potrebujú
aj dostávať. A tiež, že nestačí len milovať, ale túžia byť aj milované.
Potrebujeme, aby si každá z nás našla takého, pre ktorého budeme
výzvou. Nie možnosťou, ale jedinou voľbou. Nie kamarátkou s výhodami, ale láskou, priateľkou a milenkou v jednom. Mnohým ženám
chýba sebavedomie, sebaláska a uvedomenie si vlastnej hodnoty, čo
vo väčšine prípadov má na svedomí niečo hlbšie, či už komplikované
detstvo, nevydarený vzťah s chlapom, alebo nenaplnená platonická
láska. No verím, že pri tvojich slovách si začnú aj ostatné ženy uvedomovať svoju hodnotu, tak ako som si ju uvedomila ja po rade od
teba,“ napísala mi Lucia, keď si konečne uvedomila, že sa nemôže
chlapovi len tak rozdať.
A pridala sa k nej aj Lenka: „Konečne mi niekto nastavil zrkadlo
a ukázal mi, že môj aktuálny (ne)vzťah nemá zmysel. Pochopila som,
že najlepšia je zlatá stredná cesta, teda nevtierať sa za každú cenu do
jeho priazne, no zároveň nebyť úplne nedostupná, proste ho nechať
dobýjať a loviť. Toto sa mi ženy musíme naučiť, pretože keď spoznáme perspektívneho chlapa, hneď zahoríme citmi, máme chuť mu neustále pomáhať a byť stále k dispozícii. Nevieme to vôbec odhadnúť.
A keď sa chlap zľakne, začne ignorovať naše správy alebo rovno ute-
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čie, plačeme a máme zlomené srdce. Môžeme si za to samé. Ale na
toto všetko som prišla až po rade od teba, Michal. Uvedomila som si
svoju hodnotu a chlapa poslala do… kelu.“

NIKDY SA NEDÁVAJ CHLAPOVI POD CENU
Maj svoju hodnotu. Stavaj chlapovi do cesty prekážky, testy a výzvy,
ktoré musí splniť, aby si ťa získal. Nechoď s ním hneď po prvom pozvaní na večeru, lebo nemáš večer čo robiť a si už dlho sama. Nevyspi
sa s ním hneď, pretože ťa šialene priťahuje a ty si ho chceš uviazať.
Nechoď hneď k nemu, keď ťa pozve k sebe na film, neposielaj mu
svoje fotky len preto, že ťa o to požiadal a nevzdaj sa hneď svojich
koníčkov, priateľov a rodiny len preto, že chlap, ktorý ťa zaujíma, by
chcel s tebou niečo riešiť a má na teba akurát teraz čas.
Chlap potrebuje prekážky, výzvy, prejsť určitú cestu, aby si ťa získal, iba vtedy si ťa bude vážiť a bude si chcieť nechať a udržať to, na
čom sa tak namakal. Nebuď tou princeznou, ktorá mu sama zaklope
na dvere, hodí sa mu do postele a on bude potom ráno rozmýšľať nad
inou, ktorú bude chcieť zachrániť. Buď princeznou, ktorá sa pomyselne nechá uniesť drakom, zamknúť sa do tej najvyššej veže a počká
si na princa, ktorý ju príde zachrániť.
A keď ti príde do cesty sedliak, ako to bolo v prípade Andrey, tak
sa len pousmej a nevenuj mu ani najmenšiu pozornosť: „Nedávno
mi písal chlap na zoznamke. Býva odo mňa cca 50 kilometrov, že by
sa rád stretol, ale že som ďaleko a navyše v mojej dedine robia kanalizáciu, cesta je rozkopaná a či to nevymyslíme nejak inak. Tak som
len podotkla: v minulosti princ prešiel na koni za svojou princeznou sedem hôr a dolín, cestou zabil trojhlavého draka a ju vyslobodil
z veže. A dnešný muž povie, že je rozbitá cesta… wtf? No asi tušíš,
ako to dopadlo, naozaj sa filtrujú sami.“
Už len jeden malý krôčik chýba k tomu, aby si sa stala Ženou snov!
Už si takmer na konci. Tak obráť list a poďme spoločne do finále.
Cieľová páska je už nadohľad…
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ZHRNUTIE
A ZÁVER

Vedela si, že až 90% ľudí, ktorí začnú čítať knihu, ju nedočítajú? To
je ako keby si začala bežať maratón, no po pár kilometroch to vzdáš.
Prečo by si sa inak do neho púšťala, keby si ho nechcela dokončiť? To
nedáva logiku, však? Pritom mnohé to vzdali po ceste, aj keď som ich
na začiatku na to upozorňoval. Ty jediná však rozhoduješ o tom, či
budeš ako väčšina žien, sčítaná žena alebo Žena snov.
… väčšina žien už dávno nečíta. Prečítali si prvých pár strán a povedali si, že je to síce zaujímavé a dáva to zmysel, no nie je to pre ne.
Chce to veľa úsilia a ony sa nechcú meniť. Im je vlastne takto dobre.
Radšej chcú zmeniť chlapov. A budú dúfať, že možno raz bude všetko inak, lepšie. Strčili hlavu do piesku.
… tie sčítané to dočítali až sem, ale nebudú si 100% isté. Isté svojou cestou, či je to pre ne, či to dokážu, či je na to ten správny čas…
Ak si to ty, teraz je čas si vybrať a rozhodnúť sa.
… no a Ženy snov majú už dávno všetky odporúčania z knihy
otestované, aplikované a majú prvé výsledky. Uvedomili si, že nepotrebujú viac informácií, potrebujú robiť viac toho, čo už vedia a čo sa
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priebežne dozvedali. Už sa zvýšila ich hodnota. Už sú príťažlivejšie
pre chlapov. Už si viac veria. Pre ne to nezačalo dočítaním knihy. Ale
HNEĎ. To sú tie skutočné víťazky.
Tajomstvá, o ktoré som sa s tebou podelil, fungujú takmer univerzálne a takmer na sto percent. Stačí ich len správne aplikovať do
tvojho života a uvidíš, ako sa začne meniť. Bez vetra sa však ani lístok
nepohne.
Opakovanie je matkou múdrosti a preto ti ešte raz zhrniem všetky kapitoly, ktoré ti pomôžu byť neodolateľnou ženou pre tvojho
vysnívaného chlapa. Už viac nebudeš do svojho života priťahovať
zúfalcov, chudákov, klamárov či psychopatov, ktorí iba márnia tvoj
drahocenný čas, ale staneš sa vysokohodnotnou ženou a pritiahneš
si presne ten typ chlapa, o ktorého máš TY záujem a ktorého si zaslúžiš. Tieto zásady a princípy si vedome pravidelne opakuj, až kým
sa hlboko nezakorenia v tvojom podvedomí a nestanú sa tvojou prirodzenou súčasťou.

TAJOMSTVO #1

Žena snov… netoleruje neperspektívny vzťah
Ak nie si spokojná, šťastná a naplnená pri chlapovi, s ktorým randíš
alebo s ktorým si vo vzťahu, nie si ticho. Dáš mu to jasne najavo,
nastavíš nové pravidlá a dáš mu šancu na tom popracovať. Ak sa nič
nezmení, odídeš.

TAJOMSTVO #2

Žena snov… sa má rada a verí si
Sebaláska, sebavedomie a sebadôvera sú kľúčom k tomu, aby si si
vážila samú seba, milovala sa a verila si, že aj ty si zaslúžiš a dokážeš
mať v živote po svojom boku úžasného partnera, s ktorým prežiješ
dlhý a šťastný život.
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TAJOMSTVO #3

Žena snov… je šťastná aj nezadaná
Prestaň skákať zo vzťahu do vzťahu. Staň sa spokojnejšou, šťastnejšou a vytvor si život, ktorý ťa napĺňa a dodáva šťavu a radosť každej
jednej bunke tvojho tela - s chlapom či bez neho. Hľadaj si chlapa
až v momente, keď tvoj život bude tak skvelý, že s chlapom bude
ešte lepší. Nie skôr.

TAJOMSTVO #4

Žena snov… je príťažlivá už na pohľad
Nás chlapov priťahuje na ženách v prvom rade váš výzor, preto sa
o seba staraj a prezentuj sa v správnom svetle, aby si upútala jeho
pozornosť od prvého momentu, ako ťa uvidí. Nikdy však nezabúdaj
na svoje vyžarovanie a príťažlivosť, ktorá vychádza z tvojho vnútra.

TAJOMSTVO #5

Žena snov… je zlé dievča, dáma aj gazdiná
Chlapi chcú ženu, ktorá je „3v1“. Maj v sebe všetky tieto dôležité
role a ukazuj ich chlapovi v tom správnom pomere a v ten správny
čas, vďaka čomu bude mať pri tebe všetko, čo potrebuje, a na inú
ani nepomyslí.

TAJOMSTVO #6

Žena snov… je hodnotná a pre chlapa neodolateľná
Vybuduj svoju hodnotu a vytvor svoju neodolateľnú ponuku, vďaka
čomu budeš skvelým úlovkom aj pre tých vysokohodnotných
chlapov, o ktorých máš záujem ty, a už nikdy sa nebudeš musieť
dávať pod cenu.
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TAJOMSTVO #7

Žena snov… je silná, ale stále zostáva ženou
Pripusti, že potrebuješ chlapa. Aj keď si silná a nezávislá žena, daj
chlapovi priestor byť pri tebe chlapom, aby ti mohol ukázať, že ťa
dokáže ochrániť, zabezpečiť a je ťa hoden.

TAJOMSTVO #8

Žena snov… má svoje hranice a zásady
Nastav si hranice, pevné zásady a vysoký štandard a chlapi ťa budú
rešpektovať. Nepodľahneš tak zbytočne chlapovi, ktorý za to nestojí,
nemyslí to s tebou vážne či iba hrá s tebou hry.

TAJOMSTVO #9

Žena snov… je pre chlapa neustále výzvou a dáva mu len to,
čo si zaslúži
Nastav si svoj systém odmien, vďaka čomu ťa bude tvoj vysnívaný
chlap neustále dobývať a bude o teba bojovať aj vo vzťahu. Nedávaj
sa chlapom lacno a nedávaj im to, čo si nezaslúžia.
Rozhodni sa, že si budeš tieto zásady opakovať denne a vštepovať až
dovtedy, kým sa nimi nebudeš riadiť úplne automaticky. Spočiatku
sa to bude v tebe biť a miestami sa nebudeš cítiť komfortne. Ale to je
v poriadku. Každá zmena na začiatku naráža na odpor. Chce to len
čas, aby si sa stala lepšou verziou samej seba. Aby si sa stala Ženou
snov. Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ. Nie je to šprint, je to
maratón.
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TVOJ ĎALŠÍ KROK
Je toho mnoho a ty nevieš, čo skôr. To je pochopiteľné. Pravdepodobne to nebude poslednýkrát, čo čítaš túto knihu, nemám pravdu?
Ak by som ti však mal z celej knihy odporučiť len jednu vec, na ktorú
by si sa podľa môjho názoru mala v tomto momente sústrediť, tak by
to bolo určite postaviť seba na prvé miesto a začať sa orientovať na
seba. Táto jednoduchá, no nie ľahká zmena ti prinesie do tvojho života automaticky viac spokojnosti a šťastia, čo sa prejaví vo všetkých
ostatných oblastiach. A je jedno, či si v tomto momente sama alebo
máš chlapa!
Nebudeš za každú cenu potrebovať chlapa, aby ťa robil šťastnou,
budeš svoj život vypĺňať aktivitami, ktoré ťa napĺňajú a robíš ich rada,
naberieš aj viac sebavedomia a budeš sa mať radšej, prestaneš venovať svoj čas a svoju pozornosť tým, ktorí si ju nezaslúžia a staneš sa
oveľa hodnotnejšou vo svojich očiach a v očiach chlapa. Čo myslíš, ako príťažlivá asi budeš pre chlapa, ktorého spoznáš za takýchto
okolností? Ja ti to poviem. EXTRÉMNE!
Ty žiješ so sebou každý deň. Chlapi prichádzajú a odchádzajú.
Nech to akokoľvek kruto znie. A nesnaž sa skrátiť si cestu a podľahnúť pokušeniu tým, že sa odovzdáš chlapom ľahko, nebudeš im klásť
do cesty prekážky či skočíš do vzťahu len preto, aby si s niekým bola.
„Ale, čo mám robiť, Michal? Nikdy som sa nesústredila sama na
seba,“ napadne ti. Dobre, že sa pýtaš! Mám pre teba jednu aktivitu,
ktorou vyplníš svoj čas a vďaka ktorej začneš žiť konečne život, ktorý
ťa bude baviť, napĺňať ťa, robiť ťa šťastnou a dokonca ti pritiahne aj
chlapov, s ktorými sa na základe toho zoznámiš a… kto vie. Úloha
je nasledovná: Napíš si 100 krátkodobých aj dlhodobých snov, cieľov,
aktivít a vecí, ktoré by si chcela zažiť, splniť si a robiť. Naozaj. Napíš
si ich. Nevravím, že sa máš za nimi všetkými hneď naháňať. To je
ako so zajacmi. Koľkých chytíš, keď sa rozbehneš za všetkými? Ani
jedného. Zo zoznamu si vyber jednu vec a na tú sa zameraj. Potom
ďalšiu… a ďalšiu. Zvykni si byť u seba na prvom mieste a robiť veci,
ktoré ty chceš.
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CÍTIM VEĽKÚ ZODPOVEDNOSŤ
A VĎAČNOSŤ
Chcem sa s tebou na záver podeliť o jeden príbeh. Nechával som si
ho až na koniec. To, čo mi napísala Ivona, mi doslova vyrazilo dych,
zamávalo mnou a aj mne, silnému chlapovi, vyšla slza na krajíček…
„Pred 13 rokmi som bola znásilnená dvoma mojimi ex-kamarátmi. Našťastie si z toho večera nič nepamätám, lebo som bola omámená. Dlho som sa z toho psychicky dostávala, navštevovala som
aj psychoterapeuta. Teraz už nemám problém o tom rozprávať, no
nepíše sa mi to ľahko. Po prečítaní kapitoly o viere v seba a sebaláske
som si uvedomila, kde je pes zakopaný. Prečo mi stále nevychádzajú
vzťahy, prečo si priťahujem do môjho života stále podobných partnerov, dokonca aj môjho už exmanžela. Dôvodom je, že som sa nemala
dostatočne rada,“ začala odhaľovať veci, o ktorých bežne ženy nehovoria. No to neznamená, že sa nedejú.
„Môj exmanžel bol síce na začiatku skvelý, zniesol by mi aj modré
z neba, no krátko po manželstve začal veľa piť, ponižoval ma, v podnapitom stave ma znásilňoval (hnusil sa mi), bol až chorobne žiarlivý
a veľký manipulátor, a neskôr ma začal aj biť. Až ma raz skoro zabil.
Obrátila som sa na políciu a dostal mesačný zákaz priblíženia. A ja
sprostá som mu odpustila po tom, ako prišiel za mnou s kyticou kvetov, plakal a prosil ma o odpustenie. Vraj sa to už nikdy nestane, prestane piť, nebude ma biť a bude z neho dobrý manžel. Dobré správanie mu vydržalo takmer rok, ale potom to začalo znova. No tentoraz
už som to nenechala tak a podala som žiadosť o rozvod. Aj napriek
tomu, že ma znova prosil ako predtým. Neustúpila som,“ zdieľala so
mnou a so ženami v skupine Ivona, a ja som takmer nedýchal.
„Konečne som si začala vážiť samu seba. V tom čase som už začala chodiť na tréningy Andyho Winsona a práve na trénigu „Objav
svoju silu“ som si všetko uvedomila a zamyslela som sa nad sebou.
Začala som pracovať na sebe, svojich hodnotách, na svojich cieľoch
a získavať naspäť svoje sebavedomie. Konečne som začala robiť to, čo
ma baví, venovať sa viac sebe a svojmu sebarozvoju a začala sa znova
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milovať. Dokázala som odpustiť sebe aj tým, čo mi tak veľmi ublížili.
Dokonca aj svojmu exmanželovi. Po odpustení sa cítim naozaj lepšou a silnejšou ženou,“ písala mi ďalej a mne spadol obrovský kameň
zo srdca.
„Potom som začala sledovať teba a prešla som si všetky tvoje videá na Youtube – Ako na chlapa. Vypísala som si všetky vlastnosti,
čo by mal môj „pán božský“ mať. Aj som takého nakoniec stretla
a randili sme spolu 2 mesiace. No nakoniec sa stiahol, lebo som začala znova robiť tie isté chyby. Prestala som myslieť na seba, všetok
čas som venovala len jemu, bola som stále dostupná, menila som
kvôli nemu svoj program, svoje priority, mali sme po krátkom čase
sex a on si ma nakoniec prestal dostatočne vážiť a zutekal,“ začalo sa
nám to opäť pekne zamotávať. Čo bolo ďalej, pýtaš sa napäto? Dokázala to nakoniec?
„A vtedy som narazila na tvoju skupinu „Kniha Žena snov“ a postupne som si začala uvedomovať čo všetko robím zle. Až tento posledný „rozchod“ s pánom božským a tvoja skupina „Žena snov“ ma
nakopla a začala som pracovať naozaj na sebe, mojej sebahodnote,
získavam vyššie sebavedomie, začínam si viac veriť a konečne sa
učím milovať samú seba dostatočne. Schudla som, som cieľavedomejšia a starám sa viac o seba ako o druhých, samozrejme, nie sebeckým spôsobom. Pretože ešte prednedávnom mi boli druhí dôležitejší
ako ja sama a oni si to prestali časom vážiť. No teraz si priťahujem
do svojho okolia takých ľudí, ako som nastavená ja,“ dokončila Ivona
a ja už som si myslel, že je to všetko.
No na záver ešte dodala: „A čuduj sa svete, ten môj „pán božský“ sa mi zrazu po vyše mesačnej odmlke ozval a chce sa znova so
mnou stretávať. Zázrak! Asi vidí, že som zrazu iná, nedostupnejšia
a sebavedomejšia. Správne si to vystihol, čo vyžaruješ, to priťahuješ.
Už viem, že každý, koho som stretla v mojom živote, bol mojím odrazom v zrkadle. Ako som pristupovala k sebe, takých partnerov som
priťahovala, bohužiaľ, väčšinou samý odpad.“
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TERAZ JE RAD NA TEBE
Je len na tebe, kam sa tvoj život po prečítaní tejto knihy uberie. Rozhodni sa sama. Toto môže byť len ďalšia kniha v tvojom živote. Ty
sa ráno zobudíš a všetko bude také ako predtým. Alebo to môže byť
kľúč a návod k tomu, ako robiť veci inak. Tvoj osud nie je predurčený
a nikde nie je napísané, ako to s tebou dopadne. Nie, nechodil som
v tvojich topánkach a neviem, aké si to mala v živote ťažké. Neber to
však ako výhovorku, ale vezmi to ako výzvu.
Tá dobrá správa je, že vždy sa môžeš vrátiť k životu, ktorý si mala
doteraz. Môžeš ním „nejako“ preplávať. Je to predsa tvoj život. Jediná
vec, ktorou som si ale istý, je, že máš len JEDEN život. Tvoj život nie
je hra, v ktorej by si mala niekoľko životov. Alebo si môžeš uložiť
svoju pozíciu a vrátiť sa k nej, keď sa ti nebude páčiť výsledok. Toto je
realita. A tvoj čas nenávratne plynie. Koľko si ho môžeš ešte dovoliť
vyplytvať na (pod)priemerný život?
Jedna z najhorších vecí je, keď máš v rukách návod na lepší život
a kľúče od neho, ale nič s tým nespravíš. Neodomkneš dvere a nevojdeš dnu. Ale niečo mi hovorí, že ty nie si ten typ ženy, alebo sa mýlim?
Keď sa pýtam na svojich seminároch, kto by sa zaradil do kategórie „priemerných“, teda nie je 100% spokojných so svojím životom,
tak takmer všetky ruky sú hore. Keď sa ich spýtam, kto sa chce mať
horšie, tak sa nehlási nikto. Keď sa ale spýtam, kto chce mať lepší
život a byť medzi tými spokojnými, úspešnými a hodnotnými, tak sa
opäť všetci hlásia. Zaujímavé, že? Prečo nimi nie sú už teraz? Možno
si neuvedomujú, že nimi môžu byť. V každom jednom momente sa
rozhoduješ, kam sa tvoj život uberie. Stačí po tom siahnuť. Vykročiť.
Spraviť ten prvý krok. Byť Ženou snov je voľba. Nie osud či náhoda. Zaviaž sa k tomu. Nie mne, ale sebe. Zaviaž sa k tomu, že budeš
zvyšovať svoju hodnotu každý jeden deň, hoci malinkými krôčikmi.
Nenechaj sa nikým a ničím zastaviť. Kamarátkami, rodičmi, spoločnosťou a už vôbec nie chlapmi. Vytrvaj, pokým neuspeješ. Nikdy sa nevzdávaj. Dokážeš všetko, čo si zaumieniš. Ver si. Teraz je rad na tebe…
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POKRAČUJ NA SVOJEJ CESTE S NAMI
Verím, že táto kniha nebude náš posledný kontakt. To by bola škoda!
Ak sa ti páčilo, čo si v knihe čítala, tak to, čo všetko pre teba ešte
mám, si doslova zamiluješ! Ak chceš ešte lepšie porozumieť mužom
a v konečnom dôsledku si nájsť, získať a udržať vysnívaného chlapa, v projekte Žena snov mám pre teba pripravené mnohé zaujímavé
možnosti. Myslím, že ti je jasné, že iba čítaním knihy nezískaš to,
čo chceš. Táto kniha je však skvelým odrazovým mostíkom. Tu ti
dávam k dispozícii zopár užitočných odkazov, prostredníctvom ktorých ťa viem ďalej sprevádzať na tvojej ceste ľúbostným životom.
Knihy
Kniha Žena snov je prvou časťou trilógie, ktorú pre teba chystám.
V ďalších knihách sa spoločne pozrieme na to, ako si definuješ, akého chlapa chceš, kde ho hľadať, ako ho zaujať a spoznať, ako si ho
získať aj do vzťahu a v neposlednom rade, ako udržať iskru vo vzťahu
s ním aj dlhé roky potom.
O ďalších knihách sa dozvieš viac tu: www.zenasnov.sk/knihy
Klub Žien snov
Ak chceš dosiahnuť výsledky oveľa rýchlejšie, ako keby si bola na to
všetko sama, vytvoril som pre teba online Klub Žien snov. Z pohodlia domova sa tak môžeš pripojiť do prémiovej členskej zóny, v ktorej
nájdeš kompletné a detailné vzdelávanie, ktoré ti pomôže vybudovať neodolateľnú osobnosť a pomôže ti v oblasti randenia či vzťahov
s chlapmi. Budeš mať taktiež možnosť spojiť sa s inými ženami, získaš odpovede na svoje otázky, prioritnú podporu a mnoho ďalšieho.
Všetko ti je k dispozícii okamžite a môžeš začať už teraz.
Pridaj sa teraz k ďalším ženám a ku mne tu: www.zenasnov.sk/klub
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Živé tréningy
Určite ťa chcem spoznať aj osobne! Príď na niektorú z našich živých
akcií. Naše semináre sú skvelá príležitosť osobne spoznať mňa, celý
náš tím, v super atmosfére sa spojiť s ďalšími úžasnými Ženami snov,
ktoré na sebe pracujú. Organizujeme kratšie zoznamovacie akcie aj
viac-dňové intenzívne semináre s množstvom ďalších spíkrov, sprievodných programov a aktivít. Raz zažiť je lepšie, ako 100x čítať, počuť či vidieť.
Kedy a kde sa konajú najbližšie akcie, sa dozvieš tu:
www.zenasnov.sk/nazivo
Osobný mentoring a vedenie od Michala Kopeckého
V prípade, že máš individuálne potreby a otázky, nerada prichádzaš
na všetko pracne sama, nevieš si dať s niečím práve teraz rady a potrebuješ nasmerovať, pripravil som pre teba možnosť získať konzultácie a mentoring priamo odo mňa a mojich trénerov.
Získaj osobný prístup tu: www.zenasnov.sk/osobne
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PÁČILA SA TI
TÁTO KNIHA?

Poteš autora a vyhraj tričko z nášho shopu Žena snov, stretnutie
s Michalom alebo konzultáciu v hodnote 200€ zdarma.
ČO MÔŽEŠ PRETO SPRAVIŤ?
1. Vyfoť sa s knihou.
2. Pridaj fotku na svoj Facebook či Instagram.
3. Označ ju hashtagom #zenasnov.
A vyhraj tričko, konzultáciu či stretnutie s autorom zdarma! Žrebujeme pravidelne každý mesiac.
P.S. Zároveň by som ťa chcel poprosiť o malú láskavosť. Potešil by ma
tvoj názor na túto knihu a myšlienky v nej. Budem rád, ak sa so mnou
podelíš o to, ako sa ti kniha páčila, čo ti dala, čo si si uvedomila, prípadne, aký konkrétny výsledok ti kniha priniesla. Svoju spätnú väzbu
a referenciu mi môžeš zanechať napr. priamo ku knihe na Martinuse,
v skupine na Facebooku ŽENY SNOV (www.zenasnov.sk/skupina),
na Instagrame @zenasnov či priamo mne emailom na michal@zenasnov.sk, budem ti vďačný!
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PRIDAJ SA K NÁM!
Chceš byť v tej najlepšej komunite žien na Facebooku?
Pridaj sa ZDARMA do uzavretej skupiny ŽENY SNOV
na www.zenasnov.sk/skupina a spoj sa ihneď so stovkami
ďalších žien, ktoré chcú byť neodolateľnými pre svojho
vysnívaného chlapa.
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O AUTOROVI
Michal Kopecký je vzťahový mentor, zakladateľ a líder hnutia
CHLAP 2.0, je autorom bestsellerov Príťažlivosť a Ako ju získať, ktoré sa stali v krátkej dobe #1 bestsellerom na Martinuse a aktuálne sa
rozhodol pomáhať aj ženám prostredníctvom projektu Žena snov.
Posledných osem rokov pomáhal chlapom, aby mali väčšie úspechy so ženami a počul stovky príbehov, vďaka ktorým mal možnosť
hlbšie nahliadnuť do chlapskej mysle, aké ženy chcú na sex či do
vzťahu, aké nechcú vôbec a ako ohľadom vás myslia. Jeho rady sa do
dnešného dňa dostali k vyše trom miliónom mužov a žien na Slovensku a v Čechách, a jeho poslaním je prinášať ženám lepšie zážitky
s mužmi.
Michala možno pravidelne vidieť a stretnúť ako spíkra na rôznych
akciách osobného rozvoja. Vystupoval v Talkshow Petra Marcina,
v reláciách Teleráno či Reflex na Markíze, bol hosťom v TV Central,
Ružinov TV či Radio ONE a rozhovory s ním na tému vzťahov si mohla čítať aj vo väčších printových či elektronických médiách a sieťach,
ako sú Plus JEDEN DEŇ, EMMA, Rytmus života, Aktuality, Topky,
Klocher, Refresher, StartitUP, Manmagazín a mnohých ďalších.
Momentálne žije na východe Slovenska v malej dedinke pod Vihorlatskými vrchmi so svojou ženou a synom, kde si užíva kľud, čerstvý vzduch, prírodu a tvorí ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spájajú
mužov a ženy, a pomáhajú zlepšovať ich vzťahy.
S Michalom sa môžeš spojiť emailom na michal@zenasnov.sk.
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Pokračovanie nabudúce…

