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Jak na muže

M

noho žen je zklamáno tím, že muži nenaplňují jejich očekávání.
A muži jsou zase frustrovaní, protože pravděpodobně nikdy nic
neudělají správně a ženy je sekýrují. S touto knížkou to můžete
změnit! Autorka popisuje nejčastější konfliktní situace mezi muži a ženami
a nabízí jejich snadná řešení. Vychází z přesvědčení, že klíčem k úspěšnému vztahu je návrat žen k ženskosti, přirozené ženské energii, která oproti
mužskému principu boje a neústupnosti staví na síle porozumění, důvěry
a komunikace. Zároveň zdůrazňuje, že pokud se ženy cítí dobře samy se sebou, pak lépe jednají i s muži a jejich ženská energie může ve vztahu působit
blahodárně.
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Úvod

Vítejte na „mission impossible“
Když doopravdy začala emancipace žen, všichni očekávali, že po krátké
fázi zmatku začne soužití jedinců opačného pohlaví fungovat v nové,
skvělé kvalitě. Ženy budou výrazně sebevědomější, muži o něco jemnější. A všichni šťastní.
Mnohé se opravdu stalo. Ženy jsou dnes skutečně sebevědomější.
Muži jsou dnes skutečně jemnější. Ale šťastní? Ne, většina z nich šťastná není. Neboť fáze zmatku bohužel nebyla krátká, ona to totiž ani
nebyla žádná fáze, je to setrvalý stav. Zmatek se vžil, hluboce se vryl
do partnerských vztahů.
V řadě žen roste nespokojenost, že muži ani náznakem neplní jejich
očekávání. Přitom se přece naučily jasně říkat, co chtějí. Nebo snad ne?
Muži jsou frustrovaní, protože se ženám ne a ne zavděčit. Přitom přece
už vědí, co ženy chtějí. Nebo snad ne?
Ženy mají pocit, že je muži nechápou. Muži mají pocit, že je ženy
sekýrují. Mnozí volí únik v nezávazných známostech, protože u stálého
vztahu očekávají především jedno jediné: nekonečný stres.
Ale ani nezávazné známosti nejsou to, co většina žen a mužů chce.
Dá se to změnit? Já tvrdím, že dá! A ani to nebude příliš těžké.
Také tvrdím, že změnit to mohou ženy. Když se z nich stanou „zaříkávačky mužů“. Základem zaříkávání mužů je, aby ženy opět objevily svou ženskou energii, aby odložily zbraně a přestaly být připravené
na boj. Pak jim to bude fungovat i s muži. Ženy se jen musejí stát opět
ženami.
Slyším protesty. Hlasitý zděšený křik všech žen, které za emancipaci
bojovaly, které emancipované jsou nebo které pracují na tom, aby byly.
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Jen klid! Vrcholem emancipace je přece srovnat se sama se sebou.
Být šťastná sama se sebou. A s milovaným mužem.
Ano, je to na ženách. Protože ony vyvolaly ten velký zmatek. Protože
jim samotným nejvíce vadí, že se zmítají mezi nejrůznějšími rolemi,
které dnes hrají a mohou hrát.
Kolik vlivů se na ženy valí ze všech stran, jednou názorně demonstrovala jedna z účastnic semináře pro zaříkávačky mužů. Přišla se dvěma
ohromnými vrchovatě nacpanými igelitkami a vysypala je doprostřed
místnosti. Objevila se hromada příruček a novinových výstřižků. „Podle
čeho se mám řídit?“ ptala se. „Tady píšou, že mu mám být neustále nablízku. Jinde, že si mám udržovat odstup. Tady je, že mu mám zavolat.
Jinde, že mám počkat, až se ozve sám. Tady je, že se mám co nejvíce
prosazovat. Jinde, že mám být tím, kdo dokáže ustoupit. Tady se píše,
že ho mám svádět. Jinde, že se mám nechat dobývat. A tak dále, a tak
dále. Tak co tedy?“
Dotyčné bylo kolem třicítky, byla vzdělaná, měla dobrou práci. Byla
to žena, která měla dostatek sebevědomí na to, aby nám hodila pod
nohy sbírku rad a doporučení. Žena, která nechtěla tvrdnout ve slepé
uličce a hledala cestu ven. Cestu, která by jí vyhovovala.
Najít si vlastní cestu ke vztahům s muži. O tom jsou mé semináře –
a o tom je i tato kniha. Je to individuální cesta. Protože každá žena
i každý muž mají jinou povahu. A každý má jinou představu o tom,
jak by mělo vypadat partnerské soužití. Ale jednu věc chceme všichni.
Všichni chceme být šťastní. Nejlépe spolu.
Pro životní styl dnešní doby sice neexistují pevně daná pravidla, ale
starý model „žijeme spolu sice pod jednou střechou, ale nenávidíme se“
už není v módě.
Každý si musí ujasnit své nároky, každý pár si může žít podle svého
vlastního modelu partnerského soužití. Nefungují průhledné triky a manipulace. Nefunguje boj, křeč, nedůvěra a umíněnost. A nefunguje to
ani bez kompromisů. U dobrého kompromisu přece ale nikdo nemusí
potlačovat svou osobnost.
Funguje to se zaříkáváním. Samozřejmě se vám vybaví film Zaříkávač koní. Samozřejmě že váš muž není kůň. Jistěže ne. Ale vzpomínáte
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si, jak opatrně, trpělivě, důvěřivě zaříkávač přistupoval ke zvířeti? A jak
pak zvíře zaříkávače poslouchalo? Bez tahání, bez biče a povelů. Pěkně
v klidu a úplně dobrovolně.
Tento princip je základem zaříkávání mužů. Mít zájem o druhého,
chápat jeho řeč, jeho temperament, akceptovat jeho jedinečnost. Důvěřovat mu. Věřit mu.
Při zaříkávání se dozvíte, co dosud na vaší komunikaci s muži nebývalo v pořádku. A komunikací nemyslíme jen to, jak jste s nějakým
mužem mluvila, ale také to, jak jste se k němu chovala, tedy neverbální
komunikaci. Při zaříkávání mužů si vytvoříte novou formu komunikace, která je úspěšnější a efektivnější. A natrvalo, protože se od základů změní vzájemné porozumění mezi vámi a muži. A nejen ve vztahu
k partnerovi. Také ve vztahu k synovi, k bratrovi a k šéfovi.
Při zaříkávání mužů se naučíte vidět světýlka v očích muže, když je
mu opravdu dobře. Jak bude zářit. Zářit jako král. Neboť tím chce přece
muž být – králem, který z vás chce učinit svou královnu.
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Buďte v pohodě
a otevřete se
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Jen málo lidí dokáže udržovat lásku stále žhavou, nebo dokonce prožívat s přibývajícími roky více intimity. Pokud mezi ně nepatříte, pak je
to většinou proto, že si neuvědomujeme dopady své komunikace a své
vlastní odpovědnosti. Když něco nefunguje, jak má, čekáme a doufáme,
že se to zase srovná. Ale postupem času automaticky působí gravitace
a táhne náš vztah ke dnu. Je tedy důležité znát mechanismy vztahu
a dokázat znovu a znovu od začátku budovat blízkost, důvěru a vzájemný kontakt.
Nástrojem pro udržení úspěšného vztahu jsou znalosti o elementárních rozdílech mezi ženou a mužem. Obecně je většině lidí známo, že
muži jsou zaměřeni spíše rozumově, jdou za svým cílem, soustředí se
na to, co je zajímá, jsou bojovnější. Ženy jsou naopak orientované více
na pocity, na komunikaci, na intuici a vnímají své okolí spíše komplexně. Ale jak se dají tyto rozdíly použít při kontaktu s opačným pohlavím?
V moderních partnerských vztazích je více než kdy jindy důležité
dbát na rozdílnou podstatu mužů a žen, protože současné modely partnerských vztahů jsou mladé teprve několik desítek let, a přesto podléhají prastarým pravidlům. A právě to je tématem této knihy.
Typické vlastnosti žen a mužů budou hrát roli stále, jak při chování
v určitých situacích, tak při řešení konfliktů. Rozdíly mezi muži a ženami nedokážeme nikdy odstranit. Ani to není naším úkolem, a navíc
by se ztratilo to, co nás na vztazích baví a vzrušuje. Můžeme však tyto
rozdíly chytře využít a vnést do života energii a extázi. Jisté je jedno:
Přitažlivost vzniká právě z rozdílnosti.
Ženy zpravidla mívají větší přirozený talent pro komunikaci a udržování vztahů než muži. Když se pozorně podíváme, zjistíme, že jsou to
ženy, kdo začíná a ukončuje vztah a kdo udává tón ve vztahu a v rodině. A právě proto, že přisuzuji ženám maximum odpovědnosti za vnitřní život vztahu, je jen správné je v tomto směru posílit.
Tuto sílu vám nemusím dávat, neboť vy už ji dávno máte. Často je jen
ukrytá. Chci, abyste si svou sílu uvědomila. Chci vás nalákat na ženskou energii. Ženy, které se ve své ženskosti cítí dobře, působí na muže
atraktivně.
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Ale muži zatím ještě nejsou na pořadu dne. Nejprve se bude všechno
točit jen a jen kolem vás, kolem autentické a suverénní ženy. Kolem
ženy, ze které vyzařuje pozitivní energie a charisma.

Nic než zábava:
Hrajte si se svou energií
Máme přece obě: Muži mají i ženskou energii, ženy i mužskou. A obě
mají své kvality, není jedna lepší nebo horší. Zkrátka dvě strany jedné
mince. Jde jen o to, aby každý ze svých vlastností vytěžil to dobré a oba
využili své schopnosti pro úspěch celku.
K nejsilnějším schopnostem žen patří síla, která vychází z pohody,
z kreativity a z hravosti. Zní to, jako kdyby byl pocit spokojenosti dopřán jen těm, kteří celičký den dokážou strávit s nohama na stole. Tak
to ale nemyslím. I ženy, které jsou hodně aktivní v práci i doma, mohou
být hravé a v pohodě.
Nejde o to, co ženy dělají, ale jak to dělají. Jde o to, jak vyjadřují pozitivní energii a jestli ji ve svém životě trvale mají. Jde v pravém smyslu
slova o jejich sebe-vědomí.
Dokud v sobě ženy nosí bolest, vztek a nenávist, je jejich pozitivní
energie zablokovaná. A samozřejmě jim to komplikuje i pozitivní přístup k mužům. Vzhledem k tomu, že muži jsou mimo jiné bojovníci,
větří vztek na sto honů a reagují na něj – ještě větším vztekem. Podle
hesla: Nejlepší obrana je útok!
Nejlepším způsobem, jak se zbavit bolesti a vzteku, je soustředit
smysly na zábavu a radost a záměrně a více vnímat své tělo. Neboť to,
na co budeme zaměřovat pozornost, bude narůstat.
Když jsme naštvané, vidíme svět kolem sebe jako pod lupou. Co nás
štve, je ohromné, a kolem dokola už nevidíme nic. Pokud se ovšem zlobit
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přestaneme a změníme úhel pohledu, všechno ostatní přijde samo.
Tím, že budeme veselé, budeme v pohodě, nic nás nebude svazovat
a budeme vnímat situaci jako celek. I s lepšími stránkami.
Náš život pak bude ovládat klid a pohoda, a ne stres a útrapy. A muži
po nás budou toužit. Muže vzrušují veselé, vyrovnané, otevřené a smyslné ženy. Muž chce za každou cenu proniknout do jejich světa. V jeho
vlastním světě nic podobného neexistuje. Životní prostor mužů byl a je
plný boje a nutnosti prosadit se. Kdo bude první? Kdo bude vítěz? Kde
je mé místo v hierarchii? Začíná to tím, že spermie závodí, zatímco vajíčko v klídku vyčkává. Muži potřebují nás ženy k tomu, aby mohli zažít
pohodu, radost a zábavu.
Znáte film Pretty Woman? Určitě ano. Pak si jistě vzpomenete na následující scénu: Julia Robertsová s Richardem Gerem v parku. Zuje mu
boty a řekne, aby šel bos mokrou travou. A užíval si to. Užíval si ten
okamžik. Ukažte muži, jak se dá užívat života. Vneste do jeho života
smyslnost a radost.
Ale především a nejdříve vneste pohodu do svého vlastního života.
Naučte se hrát si, užívat si a relaxovat. Objevte, kdy a proč jste šťastná,
co vám vhání život do žil. Ať je ženskost a jemnost podstatou vaší bytosti (a také vaší kariéry). Nechte se vést nadšením a aktivitou. Rychle poznáte rozdíl. Když jste v pohodě, tak dokážete pohodu sdílet i se svým
partnerem. Když jste nervózní, máte připravenou živnou půdu pro boj
a hádky.
Nezapomínejte, že čím jste ženštější, tím mužnější může být naopak
váš partner. Čím budete pro muže atraktivnější, tím silnější bude vaše
ženská energie. A budete přitahovat muže, kteří jsou plni mužské energie. Ve všem vládne rovnováha.
Ostatně, ženskost můžete a měla byste vyjadřovat i tím, jak se oblékáte. U některých žen se již podle zevnějšku pozná, že svou ženskost
dávají najevo nerady. Oblékají se do sice pohodlných, ale nevábně vyplandaných unisexových triček a jsou přesvědčené, že chodit se dá jedině v ortopedické obuvi. Pokud to ještě neděláte, začněte vyjadřovat,
že jste žena, i v této oblasti a užívat si to. Noste sukně, boty, halenky
a doplňky, které nosit chcete. Nebojte se ukázat se světu v okouzlujících
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ženských barvách, střizích a látkách. Ne proto, že je to právě moderní,
ale proto, že vás baví, že si připadáte lépe.
Necítíte se dobře v lodičkách? Pestrobarevná halenka vám připadá
příliš nápadná? Nechce se vám udržovat dlouhé vlasy? Podle mých zkušeností nemají ženy, které to zkusí, problém s těmito věcmi samotnými,
ale spíše s reakcemi, které vyvolávají. Najednou se stávají středem pozornosti, ostatní je vnímají jako ženy a ony na to nejsou zvyklé, neumějí
se v této situaci chovat. Zkuste si na to zvyknout!
Rozšiřujte si možnosti, začněte si hrát, objevte a připusťte jiné podoby svého já. Všimněte si, že v lodičkách chodíte jinak než v teniskách,
že v sukni se cítíte jinak než v kalhotách, nebo že v úzkých šatech
se narovnáte jinak než ve volných. Chcete-li působit ženštěji, začněte
u oblékání a stylingu.
Při jednom televizním natáčení jsem zažila následující příhodu.
Měla jsem před kamerou koučovat ženu, aby se tvářila a chovala tak,
aby ji oslovili muži. Na Odeonském náměstí v Mnichově je kavárna,
kde se za hezkého počasí dá sedět venku. Protagonistka přišla v nenápadných barvách, ve svetru a v džínách. Vypadala sice sympaticky,
ale budila dojem, že přítele už má, a nemá tedy zapotřebí zdůrazňovat
svou ženskost tím, co má na sobě. Na to, aby někoho sbalila, nic moc.
Tak jsme ji oblékli do ženštějších šatů a trochu nalíčili. V nové podobě
se cítila skvěle a začala se podle toho tvářit a chovat. Samozřejmě jsme
s ní nacvičili i to, aby neuhýbala pohledem, když se na ni muži zadívají,
a aby se tvářila mile. Výsledek: Během chvilinky ji pozvali na drink tři
muži!
Je to zkrátka pravda odvěká, že šaty dělají člověka. Pro ženy bez partnera opakujeme: Chcete-li na sebe upozornit nějakého muže, zdůrazněte svou ženskost! Jistěže nechceme a nesmíme skončit jen u zevnějšku.
K ženskosti patří i to, co vás naplňuje smyslností, díky čemu budete
plná života.
Na jedné akci jsem viděla, jak málo si řada žen při pohybu uvědomuje vlastní tělo a pohybuje se uvolněně. Dvacet žen sedělo v tureckém
sedu v kruhu a zpívalo na závěr společného setkání mantru. Podaly
jsme si ruce a chtěly jsme začít. Vtom nás přerušila paní, která sezení
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vedla, a vybídla nás, abychom si všimly, jak sedíme a jak jsme si svou
polohu zvolily. Většina z nás si prostě jen tak sedla, s myšlenkou, že
stejně bude brzy konec. Sice žádné pohodlí, ale tu chvilku to ještě vydržím! Výdrž souvisí se snahou a výkonem, a kdo se soustředí na to, že se
musí snažit, tomu nezbývá kapacita, aby vnímal své tělo.
A tak jsme všechny nejprve věnovaly čas tomu, abychom se usadily pohodlně. Když si najdete pohodlnou polohu, jste mnohem silnější,
a ještě se navíc cítíte dobře.

Pro zdůraznění ženskosti máte k dispozici celou řadu možností.
Položte si jednoduchou otázku: Co mi vyhovuje? A do odpovědí
zařaďte všechno, co je vám příjemné, co děláte ráda. Například
tanec, masáže, smyslné prádlo, hezké prostředí, smích, hry, zpěv.
Dělejte všechno s lehkostí, smyslností a radostí – když jen tak jdete,
sedáte si, musíte něco udělat, jedete autem.

Radostné momenty:
Objevte svou ženskou energii
Na seminářích vnímám, jak se ženy vzájemně nabíjejí ženskou energií a smyslností. Harmonie s ostatními ženami vytváří koncentrovanou
ženskost. V této harmonii je snadné komunikovat s muži.
Důvody, proč ženy přicházejí ke mně na semináře, jsou většinou ty,
že se chtějí líbit svému vysněnému princi, že chtějí získat nového muže
nebo že chtějí zlepšit svůj současný vztah. Ale jak? Odpověď je úplně
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jednoduchá. Ženy, které se cítí jako ženy dobře, působí na muže atraktivně. Jen částečně to souvisí se zevnějškem, kvůli kterému nás pořád
někdo peskuje. Za krásu a přitažlivost žen může spokojenost a smyslnost. Čím spokojenější a smyslnější žena je, tím víc vyzařuje svou ženskost a působí atraktivněji!
Muži chtějí šťastné ženy, a ne ženy, které „musejí“ šťastnými učinit!
Seminář se koná v atmosféře, ve které se ženy mohou snadno a příjemně rozvíjet. Cílem je, aby v sobě objevily dávnou hravost, vrátily se
k tomu, co je samozřejmostí pro každé dítě. Většina z nás měla a má
v životě trpké zkušenosti, a pak se více a více se uzavíráme vůči některým situacím, čímž si neustále omezujeme své možnosti. Příklad: Jako
dítě vystupujeme před ostatními, máme za úkol něco přednést. Někdo
se něčemu zasměje. My si pomyslíme, že se vysmívá nám, a rozhodneme se, že už nikdy nevkročíme na jeviště, už nikdy se v takové situaci
neocitneme! Určitým typem cvičení ale můžeme dětskou přirozenost
opět získat.
Zajímavou fází seminářů je, když ženy požádám, aby vyprávěly
o momentech, kdy se cítí dobře. O nádherných okamžicích, ve kterých
zapomínají samy na sebe. Být šťastný znamená zapomenout na sebe.
Když zapomeneme sami na sebe, když zmizí naše já, rozzáříme se.
Ženy si často myslí, že je třeba, aby nažhavily muže. Muži však dávno nažhavení jsou. Hledejte místo toho, co milujete vy, a dopřejte si to!
Na seminářích to zjišťujeme tak, že se účastnic ptám na jejich aktivitu a vášeň. Ukazuji jim, jak mohou svou ženskost nabít jako magnet.
Pak se skupina rozdělí do dvojic, ve kterých si vzájemně vyprávějí, vzájemně se ptají. Dávám jim jen jediný pokyn: Sledujte nadšení!
U některých dvojic se zábava rozproudí okamžitě, u jiných je průběh
klidnější. Ale než po několika minutách opět svolám všechny dohromady, zaručeně všem zazářily oči! Jednou nebo několikrát. Každá žena má
minimálně jednu věc, která v ní vyvolá nepředstírané nadšení.
Například Sylvia spontánně říká, že chodí ráda nakupovat. Nic extrémně zajímavého. Její oči se ale rozzáří, když vypráví, jak je skvělé
šmejdit v secondhandu nebo na bleším trhu, hledat překvapení, něco
si jen tak vyzkoušet. Má ráda změnu, i v bytě často přestavuje nábytek.
„Vždycky mě to posune dopředu,“ povídá. A září.
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