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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme našim úžasným manželům Lanceovi a Ro-
gerovi, kteří nás při psaní této knihy velice podporova-
li a měli pochopení, když nám služební telefony vyzvá-
něly jako šílené a my musely poskytovat neplánované
konzultace, jež někdy přerušily dokonce i rodinné udá-
losti! A děkujeme také našim úžasným dětem Jasonovi,
Jenny a Rebecce, kteří se s námi podělili o své názory na
esemeskování, Facebook, BlackBerry Messenger, iPho-
ny, Skype a Twitter! Bez vás bychom tuto knihu nena-
psaly... a ani bez vašich přátel, kteří nám ochotně vě-
novali svůj čas a podělili se s námi o své zážitky při
seznamování!

Obzvlášť děkujeme všem ženám z celého světa, které
se řídí pravidly, stejně jako našim vztahovým koučkám,
klientkám a fanynkám, jež nás povzbuzovaly, abychom na-
psaly další knihu pro generaci Y.

A teď prosíme velký potlesk pro naši brilantní literární
agentku a přítelkyni Caryn Karmatzovou Rudyovou, kte-
rá nám v posledních patnácti letech štědře věnuje svůj čas
a talent a zůstává nám věrná – a bez níž by kniha Pravi-
dla, kterými se vaše matka neřídila byla jen snem, nikoli
realitou. A nakonec děkujeme Hachette Book Group USA
(původně Warner Books, kde vyšla naše první kniha) a ob-
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zvlášť hlasitě aplaudujeme naší vizionářské nakladatel-
ské redaktorce Amandě Englanderové, která nám pomohla
získat jasnou představu, vedla nás a byla jednou z našich
největších fanynek.
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KAPITOLA I

Proã jsme napsaly
tuto knihu

Zeptala se vás někdy matka nebo jiný příbuzný, kamarád
nebo známý: „Proč nemáš přítele, když jsi tak hezká, chyt-
rá a milá?“ Nevěděla jste, co na to odpovědět, i když by
vás to také zajímalo, a nejste si jistá, jaké chyby v mi-
lostném životě děláte?

Ženy dnes dokážou vystudovat s červeným diplomem,
šplhat po kariérním žebříčku a dokonce i kandidovat na
prezidentku Spojených států, ale je pro ně skoro nemož-
né přimět muže, aby je pozval na rande nebo s nimi za-
čal chodit! Bohužel známe důvod, proč většina hezkých,
chytrých a milých žen nikoho nemá: buď muže vyloženě
pronásledují, anebo se v případě, že muž udělá první krok,
začnou chovat příliš dychtivě!

Takhle to všechno začalo: Asi před dvaceti lety jsme
byly s pěti kamarádkami na večeři v jedné čínské res-
tauraci v Upper East Side v New Yorku a odehrála se scé-
na jako vystřižená ze Sexu ve městě, až na to, že tenkrát
ještě Sex ve městě neexistoval. Shodly jsme se, že ženy,
které působí nedostupně, ať už záměrně, nebo proto, že
jsou opravdu příliš zaneprázdněné, získávají partnery, za-
tímco ty, které muže samy zvou na rande nebo dávají
najevo přílišný zájem, dostávají kopačky. Daly jsme si
dvě a dvě dohromady, sledovaly, jak to v běžném životě
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funguje, a rozhodly se napsat knihu o vztazích, v níž jsme
se o tajemství tohoto fenoménu podělily se všemi žena-
mi na světě – ne jen s našimi přítelkyněmi – a pomohly
jim úspěšně randit.

Jednoduše řečeno vás Pravidla naučí, jak si můžete omo-
tat okolo prstu nápadníka, který s vámi osobně nebo na
internetu zapředl hovor, a zařídit, aby vás chtěl jenom pro
sebe. Ano, musíte hrát nedostupnou, protože muži milují
výzvy, a když cokoli, a ženu obzvlášť, získají snadno, rych-
le ztratí zájem.

Z Pravidel se okamžitě stal bestseller a kniha byla pře-
ložena do sedmadvaceti jazyků – protože muži jsou na
celém světě stejní! Objevily jsme se snad ve všech tele-
vizních a rozhlasových show a všude šířily zásady nedo-
stupnosti. Založily jsme celosvětovou telefonickou a e-mai-
lovou poradnu a neplacený portál; tisíce žen se díky nám
naučily při randění stanovovat hranice a získaly sebevě-
domí, lásku a manželství.

Teď chceme pomoct se seznamováním vám; chceme se
s vámi podělit o naše tajemství prověřená časem. Platí i při
esemeskování, na Facebooku nebo na Skypu. Pravidla mů-
žete bez obav aplikovat na jakéhokoli muže v jakékoli si-
tuaci a získáte úžasnou odměnu: muže, který je do vás
blázen!

Už vás unavuje, jak vám mužští posílají esemesky, přá-
telí se s vámi na Facebooku a nechávají vám vzkazy, ale
nikam vás nepozvou?

Slyšela jste o pravidlech, ale nejste si jistá, jak tahle
tajemství seznamování jdou dohromady s moderními tech-
nologiemi?

Už máte dost nezávazných vztahů a schůzek a štve vás,
že trávíte sobotní večery i Valentýna sama?
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Uvažujete, proč některé ženy, které nejsou ani zdaleka
tak hezké nebo chytré nebo milé jako vy, mají partnera, za-
tímco vy jste sama?

Máte podezření, že něco děláte špatně, ale nejste si ji-
stá, co?

Jestli jste na jakoukoli otázku odpověděla ano, pak čte-
te správnou knihu o seznamování! Napsaly jsme Pravi-
dla, kterými se vaše matka neřídila, protože hledání part-
nera se nevyučuje na střední ani vysoké škole a ani později
v životě. Mladé i starší ženy, naše klientky, známé, vzta-
hové koučky a ženy, které si právě po rozchodu začínají
hledat nového partnera, nás prosily, abychom vydaly dal-
ší knihu o nejnovějších způsobech seznamování. Dokon-
ce se nám ozývaly i matky, jež zajímalo, jak můžou po-
moct svým dcerám.

Napsaly jsme tedy tuto aktualizovanou verzi Pravidel,
abychom ženy naučily, jak můžou v moderním světě ran-
dění a romantiky ulovit toho pravého. Pravdou ale zůstá-
vá, že všechna stará pravidla pořád platí! Důrazně vám do-
poručujeme, abyste si vedle této knihy přečetla ještě Tajná
pravidla, jak najít báječného manžela; možná vám bude
připadat, že některé rady mají už trochu prošlou lhůtu,
ale smysl našeho poselství je pořád stejný. V roce 2012
se původní pravidla vztahují i na situace, o kterých jsme
v roce 1995 neměly ani tušení! Do této knihy jsme zahr-
nuly i několik pravidel z předchozích publikací, ale při-
způsobily jsme je současnému světu seznamování. Navíc
jsme tu použily i některé termíny z předchozích jako „Vad-
né zboží“ (pravidlo 22) a „Další!“ (pravidlo 31). Také jsme
daly dohromady shrnutí nejdůležitějších pravidel, která
se vyplatí mít na paměti: 20 pravidel, které stojí za zopa-
kování. Možná vám tuhle knihu koupila matka anebo jste
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si ji pořídila sama, abyste našla odpovědi na své otázky.
Ať se vám dostala do rukou jakkoli, naučíte se z ní, jak
používat pravidla ve světě esemeskování, tweetování, vzka-
zů na zdi, sexu na jednu noc a dalších novinek – zkrátka
všeho, co změnilo způsob, jak se dnes všichni seznamují.

Ale ještě předtím, než se pravidly začnete řídit, potře-
bujete pochopit, v čem se muži a ženy liší. Možná vám
to samo o sobě připadá šokující, protože vás vychovávali
v přesvědčení, že muži a ženy jsou stejní a že ženy mů-
žou dělat cokoli chtějí. Ženy se můžou stát lékařkami, práv-
ničkami a vydělávat stejně jako muži. Můžou běhat ma-
ratony i usilovat o politické funkce! To všechno je pravda,
ale v milostných vztazích žena nemůže zaujmout roli lov-
kyně, jinak si koleduje o odmítnutí, trápení a možná i zlo-
mené srdce. V milostných vztazích nejsou muži a ženy stej-
ní. Muži milují výzvy, ženy bezpečí. Muži rádi kupují
a prodávají firmy, baví je extrémní sporty jako lezení po
skalách a bungee jumping, zatímco ženy si rády povídají
o partnerských vztazích a dívají se na romantické kome-
die. Jeden z mužů, se kterými jsme při přípravě na tuto kni-
hu mluvily, nám řekl: „Nikdy bych nemohl být žena – zby-
tečně moc toho namluvíte o vztazích!“ Cha! A je to pravda:
Když žena dostane esemesku nebo e-mail od muže, který
se jí líbí, přepošle zprávu pěti přítelkyním, aby znala jejich
názor. Když esemesku dostane muž, myslí na ni méně
než vteřinu a pak obrátí pozornost zpátky k fotbalu. A pak
že muži nejsou odlišní!

Dále je třeba pochopit, že muži jsou extrémně vizuál-
ně zaměření a žena je těžko začne přitahovat jen proto,
že je milá, chytrá a zábavná. Hned na první pohled vědí,
kdo se jim líbí. Možná vám to není po chuti, ale pro muže
je fyzický vzhled vším. Pokud ho nepřitahuje váš zevněj-
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šek, do vaší duše se nejspíš nezamiluje, takže by byla
ztráta času navazovat s ním kontakt. Možná nejste jeho typ
a nakonec by se s vámi stejně rozešel kvůli ženě, která
ho fyzicky přitahuje. Naopak, i když se ženě líbí určitý
typ mužů, dokáže se do muže zamilovat jen proto, že je zá-
bavný nebo úspěšný. Muži se to ale prostě nestane! Ženy
jsou v lásce emocionálnější a může je okouzlit partnero-
va osobnost, zatímco pro muže je na prvním místě ženin
vzhled. A máme tu další důkaz, že muži a ženy jsou kaž-
dý z jiného těsta!

Když tyhle rozdíly mezi pohlavími znáte, snadněji se
naučíte dodržovat pravidla – a být tudíž nedostupná. Abys-
te muže dostala, musíte se pro něj stát výzvou. Muži se
snadno začnou nudit, takže pokud chcete, aby vás sváděl,
nesmíte mu dát najevo přílišný zájem. Chovejte se k němu
skoro tak, jako by vám byl ukradený! Jak jsme napsaly
už v naší první knize: neoslovujte ho jako první, nezvěte
ho na rande, nepřijímejte pozvání na schůzku na posled-
ní chvíli, nescházejte se s ním moc často a nespokojujte
se příliš dlouho s nezávazným chozením. To všechno jsou
zásady správného randění!

Proč tedy vznikla Pravidla, kterými se vaše matka ne-
řídila – a proč právě teď? Facebook, chat na Googlu, ese-
mesky a další technologie ženám téměř znemožňují být
nepolapitelné a působit tajuplně. Každá žena je přikova-
ná ke svému mobilu a muž jí může ráno, v poledne i ve-
čer zavolat. To má k nedostupnosti daleko! Ptáte se, jak
vůbec za těchto nových okolností může žena dodržovat
pravidla?

Mluvily jsme s naší novou klientkou, čerstvou absol-
ventkou, která si stěžovala, že je těžké řídit se pravidly,
když je dnes každý tak snadno dosažitelný. Díky pravidlům
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věděla, že nemá muži volat nebo ho zvát na rande. A díky
pravidlům pro online seznamování pochopila, že by ni-
kdy neměla muže kontaktovat poté, co si prohlédla jeho
profil, ani na seznamkách jakkoli reagovat na takzvané
„mrknutí“. Jenže esemesky, Facebook, chat na Googlu,
Twitter a Skype ji dostávají do úzkých. Neví, jestli pravi-
dla platí i tam – a pokud ano, jak přesně? Měla tolik otá-
zek! Může muži poslat esemesku dřív než on jí? Pokud
by po přijetí esemesky měla s odpovědí trochu otálet, jaká
doba odpovídá pravidlům a jak dlouhé prodlení už je ne-
zdvořilé? Neexistují pro tohle všechno nějaká nová pra-
vidla? „Se vší úctou,“ prohlásila, „od vydání vaší předchozí
knihy se technologie hodně změnily – všichni teď neu-
stále esemeskují, bez rozmýšlení si přidávají muže mezi
přátele a od rána do večera tweetují, tak jak vlastně může
moderní holka dodržovat pravidla?“

Další klientka nám zavolala s podobnými otázkami a pak
další a další, načež nám tytéž otázky začaly klást naše
dcery a jejich přítelkyně – a v tu chvíli už nám bylo jas-
né, že musíme napsat tuto knihu! Dnes je všechno jiné,
rychlejší, tak jak by mohla platit pravidla?

Vzpomínáme si, jak se v roce 1995 čtenářky, které se ozna-
čovaly za feministky, otřásaly hrůzou při představě, že by
mužům samy nevolaly a jen zřídka by reagovaly na je-
jich vzkazy na záznamníku. V dnešní době připadá že-
nám normální, že muži nezavolají první!

Tato kniha je sice určená nové generaci, ale ženy chtě-
jí od vztahu pořád totéž: potřebují muži věřit, že je milu-
je takové, jaké jsou, a že jim vždycky bude oporou. Pra-
vidla pořád platí!
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Konečné rozhodnutí napsat tuto knihu padlo, když nám
šestadvacetiletá Heather poslala e-mail o zážitku, o němž
věřila, že jí změní život. Heather předchozí noc v luxusním
baru potkala sympatického muže. Další den jí do pěti ho-
din odpoledne poslal tři esemesky. Žasly jsme. Tři? „Ano,
ztratila jsem telefon. Po práci jsem ho našla a byly v něm
tři esemesky od něj. V první stálo: Ahoj, tady je Cory ze
včerejšího večera, rád jsem tě poznal, napiš, až budeš moct.
Druhá zněla: Co děláš dnes večer? A ve třetí se ptal: Máš
tenhle víkend čas? Nechce se mi věřit, že mě tak rychle po-
zval na rande, asi se mu opravdu líbím!“

Poradily jsme Heather, aby mu večer odepsala: Ahoj,
taky jsem tě ráda poznala. Tenhle víkend mám čas. Ne-
bylo nutné, aby přiznávala, že ztratila telefon. Takhle
si Cory pomyslí, že se přes den soustředila i na jiné věci
než na něj, a zvykne si, že ji musí trochu pronásledo-
vat. Když novému muži okamžitě odepíšete, začne před-
pokládat, že to tak bude pokaždé, a vzrušení z lovu se
vytratí.

Kdyby Heather neztratila mobil, nejspíš by si s Corym
vyměňovali esemesky celý den a jeho by to postupně za-
čalo nudit a nikam by ji nepozval. Když ale zjistil, že k té-
hle ženě nemá okamžitý přístup, byl to pro něj závan čer-
stvého vzduchu a přinutilo ho to rychle jednat. Heather
okamžitě věděla, co k ní ten muž cítí, místo aby uvažo-
vala, co asi cítí, a hlavně k čemu celý ten esemeskový
maraton byl, když nakonec nevedl ke schůzce! Pravidla,
kterými se vaše matka neřídila vám prokážou podobnou
službu, jako kdybyste tu a tam na několik hodin ztratila
mobil. Pomůžou vám vytvořit si auru tajemství a muži po
vás začnou neobvykle prahnout.

Povinnost napsat tuto knihu jsme cítily také vůči té
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spoustě žen, které se před téměř dvaceti lety díky pravi-
dlům vdaly a teď chtějí vidět své přítelkyně, sestry a ne-
teře buď ve zdravém vztahu, anebo alespoň ve vztahu,
který jim neubližuje. Přejí si, aby i další ženy poznaly
štěstí, jaké ony samy našly, když začaly ke hledání part-
nera přistupovat sebejistěji a stanovily si hranice. Často
nám volají starší ženy, které se rozvedly a začaly si hle-
dat nového partnera, anebo ještě nikdy neměly vztah po-
dle pravidel. Říkají, že si nejsou jisté, jak mají přistu-
povat k e-mailování, psaní esemesek a dalším moderním
metodám seznamování, a tak jsme tuto knihu napsaly také
pro ně.

Kromě toho pochopitelně spoustu matek znervózňuje
milostný život jejich dcer. Cítí se bezmocné a odstrčené
(„Ona se mi vůbec nesvěřuje!“). Napsaly jsme tuto knihu
i pro ně a zařadily speciální kapitolu, která je naučí po-
máhat dcerám dodržovat pravidla, aniž by je do něčeho nu-
tily. Naše Pravidla, kterými se vaše matka neřídila jim
pomůžou zařídit, aby se jim dcera otevřela a radila se s nimi,
namísto aby je od svého života odstřihla. Doufáme, že se
nad touhle knihou sblíží všechny ženy – matky a dcery
obzvlášť!

Mějte na paměti, že pravidla jsou nestárnoucí, nadča-
sový recept na romantický vztah. Když budete pravidla do-
držovat, obstaráte si partnera, který vás bude bláznivě mi-
lovat. Když je porušíte, vykoledujete si zlomené srdce.
Ať je vám osmnáct, osmadvacet nebo osmačtyřicet, věří-
me, že v této knize najdete odpovědi na všechny své otáz-
ky ohledně seznamování. Nejste si jistá, jak se máte na
schůzce chovat nebo co si vzít na sebe? Podívejte se na
pravidlo č. 1 a pravidlo č. 2 o tom, jak se stát neobyčej-
nou bohyní a vypadat úžasně. Nejste si jistá, kdy a jak muži
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odpovědět na esemesku? Nalistujte pravidlo č. 6 s jízd-
ním řádem osvědčených a správných odpovědí. Nejste si
jistá, jestli máte zaplatit polovinu útraty, jak dlouho s mu-
žem máte skypovat nebo co mu napsat na zeď? Podívejte
se na kapitoly o tom, jak si nekupovat jeho lásku (pravi-
dlo č. 19), dlouhodobých vztazích (pravidlo č. 15) a Face-
booku (pravidlo č. 10). Všechno máme pokryto! Zařa-
dily jsme do knihy dokonce i komentáře od našich dcer,
které na pravidlech vyrostly a pomohly nám je aplikovat
na nejmladší generaci a nejnovější technologie. Někdy dva-
cetiletá dívka dokáže pochopit ze všech nejlíp, čím jiná
dvacetiletá dívka prochází. Připadalo nám důležité, aby
se naše dcery podívaly z vlastní perspektivy na seznamo-
vací dilemata, jaká řeší jejich generace.

Jestli chcete z této knihy vytěžit co nejvíc, nestačí si ji
jen přečíst – čtěte ji znovu a znovu. Studujte z ní, jako
by to byla skripta. Možná si dokonce budete chtít zvý-
raznit věty, které vám pomůžou zapamatovat si každé pra-
vidlo. Nebo se budete chtít setkat s přítelkyněmi, které také
pravidla dodržují, popovídat si s nimi o knize a probrat své
problémy a naše rady ve skupině – ve sdílení je síla! Tře-
ba si budete chtít některé klíčové stránky vytrhnout a no-
sit je v kabelce, abyste si na schůzce mohla odskočit a rych-
le do nich juknout.

Bez dalších řečí vám představujeme Pravidla, kterými
se vaše matka neřídila.
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KAPITOLA II

Na‰e dcery se
vyjadfiují k pravidlÛm

Jako dcery autorek Pravidel jsme se rozhodly k rukopisu
připojit několik našich postřehů a zkušeností s použitím
pravidel v moderní době a ve vztahu k rozvíjejícím se tech-
nologiím. Tato kniha by měla pomáhat také naší genera-
ci, a tak nám připadá správné, že obsahuje i naše názory.
Nejsme samozřejmě odbornice na vztahy, ale protože ne-
ustále sledujeme, jak naše mámy dávají ženám ze všech
koutů světa užitečné rady, naučily jsme se, jak by sezna-
mování mělo vypadat. Slyšely jsme o všech možných pro-
blémech a víme, jaká řešení naše matky doporučují. V prů-
běhu života v nás pravidla zakořenila tak hluboce, jako
by byla součástí naší DNA! Pravidla pro nás nepředstavují
hru, kterou bychom měly hrát, abychom dostaly muže.
Je to životní styl.

Řídily bychom se pravidly, kdyby naše matky nenapsaly
knihu? Určitě! Takže s nimi ve všem souhlasíme a nikdy
se s nimi nehádáme? To rozhodně ne. Matky nám svůj
přístup k seznamování s muži nikdy nevnucovaly, ale vy-
znáváme stejné hodnoty jako ony a dokonce i v dnešní době
věříme v tradiční dvoření. Ženy by se měly vždycky ne-
chat od mužů svádět – protože to funguje. To je základ,
ale protože naše matky napsaly Pravidla, víme o tomhle
tématu víc. Samy jsme se přesvědčily, že pokud ženy – sku-
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tečné i seriálové a filmové hrdinky – loví muže, necítí se
pak dobře a obvykle skončí nešťastné nebo odmítnuté.

Dospívaly jsme na esemeskách, Facebooku, FaceTimu,
Skypu, Gchatu, Twitteru a celé spoustě dalších sociálních
sítí. Víme, že díky všem těmhle možnostem okamžité ko-
munikace je seznamování vlastně těžší a víc matoucí. Zná-
me ženy, které udělaly ve vztahu s mužem osudovou chy-
bu, když mu popsaly celou zeď na Facebooku a čtyřiadvacet
hodin denně s ním tweetovaly nebo esemeskovaly – zná-
me dokonce i několik žen, které se chovají jako opravdo-
vé stíhačky, a přísaháme, že tohle nikdy nekončí dobře.

Všechny víme, jaké to je, když se do muže bláznivě
zamilujete a nemůžete ho dostat z hlavy. Nejspíš právě pro-
to všichni mluví jenom o seznamování a vztazích! Investujte
čas do školy, práce, přátel, koníčků, sportu a zábavy – ne
jenom do mužů. Dělejte něco, díky čemu na sebe budete
hrdá.

V celé knize jsou roztroušeny naše názory na témata,
kterým naše matky prostě nemůžou rozumět tak dobře jako
my: poradíme vám, jak se ovládnout a neposílat muži ese-
mesky, jak se vyrovnat se vztahem na dálku, jak používat
službu Foursquare, jak se zachovat, když vás někdo přes
Facebook pozve na oslavu narozenin, a ještě mnohem víc!
Naše mámy by v některých takových případech vůbec ne-
věděly, odkud začít!

Čím dřív se začnete učit žít podle pravidel, tím lépe.
Viděly jsme spoustu žen se zlomeným srdcem a nechce-
me, abyste se takhle trápila i vy!
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KAPITOLA III

Obejmûte dceru a dal‰í
pravidla pro matky

Jestli čtete tuhle kapitolu, nejspíš uvažujete, jak byste mo-
hla dceři pomoct s problémy při seznamování, a je při-
tom jedno, kolik je jí let. Jste důležitou součástí této kni-
hy – můžete dceru ovlivnit jako nikdo jiný! Při konzultacích
se svých klientek ptáme: „Co si o vztahu myslí vaše mat-
ka?“, protože si vážíme jejího názoru a úhlu pohledu. Mož-
ná už jste se snažila dceři pomoct tím, že jste jí koupila Taj-
ná pravidla, jak najít báječného manžela. Možná jste jí
šla příkladem a ve vlastních vztazích jste pravidla dodr-
žovala. Matky nám často píší a konzultují s námi problé-
my svých dcer. Spoustu z nich trápí, že dcera porušuje pra-
vidla nebo si nechává od partnerů všechno líbit. Některé
znepokojuje, že dcera žádné nápadníky nemá. Ale jako
v mnoha jiných případech někdy nezbývá nic jiného než
počkat, až dcera bude ochotná naslouchat. Radíme matkám
totéž, co jiným klientkám: aby pravidla fungovala, dcera
je musí chtít dodržovat a musí upřímně věřit, že ji matka
navádí správným směrem.

Pokud chcete dceři pomoct, nejdůležitější je být jí opo-
rou. Mluvily jsme se stovkami mladých žen a došly jsme
k závěru, že promiskuitním nebo sexuálně agresivním
ženám se obvykle v době dospívání nedostávalo dost po-
zornosti, lásky a povzbuzení. V rámci osobních konzulta-
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cí nabízíme sezení zaměřené na dětství a historii partner-
ských vztahů a je opravdu šokující, kolik našich klientek
se vztahovými problémy vyrůstalo vedle chladné nebo věč-
ně nepřítomné matky. Některé matky dceru zřídkakdy ob-
jaly a šetřily láskyplnými i povzbudivými slovy, jiné byly
příliš zaneprázdněné a trávily doma málo času. Nečetly
dcerám pohádky, nepekly s nimi vánoční cukroví a ne-
šimraly je na zádech. Některé matky dokonce těžce ne-
sly, že musí na plný úvazek pracovat a k tomu vychová-
vat dceru, a dávaly jí najevo, že je otravuje nebo je jim
přítěží. Jiné se sice ze všech sil snažily, ale měly plnou hla-
vu vlastních problémů, ať už je trápil rozvod, vážné one-
mocnění nebo něco jiného. Připadá nám, že kdyby dcery
takových žen vyrůstaly s pozornými a láskyplnými mat-
kami, vedly by si ve vztazích mnohem líp.

Třiatřicetiletá Jillian, která pravidla objevila teprve ne-
dávno, se nám svěřila, že jí matka dávala najevo naprostý
nezájem a ona si připadala bezcenná a nezajímavá. Na vy-
soké škole a mezi dvacítkou a třicítkou jí lichotil i ten
nejnepatrnější zájem nedostupných mužů, třeba ženaté-
ho šéfa nebo různých známých, kteří ji nikdy ani nepo-
zvali na rande. Muži, jimž se opravdu líbila, ji nezají-
mali, protože byla příliš posedlá těmi nedostupnými.
Trvalo mnoho hodin, než se s naší pomocí povznesla nad
matčin nezájem a vštípila si naše motto: „Miluj jen toho,
kdo miluje tebe“. Navrhly jsme jí, aby se připojila k naší te-
rapeutické skupině a poznala tak ženy, které se také zba-
vily špatných vztahových návyků a rády vyslechnou její
příběh. Poslaly jsme jí odkazy na hezké oblečení a pora-
dily jí, jak se má na schůzkách chovat. Jillian už před
několika lety pokusy o navazování vztahů vzdala, ale na
náš popud se zapsala na internetovou seznamku a začala
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chodit do klubů a na večírky. Teď má vážný vztah s mu-
žem, který ji oslovil první a každé ráno jí posílá esemes-
ku: Dobré ráno, krásko.

Pokud patříte k matkám, jež na dceru z nějakého důvo-
du neměly čas, a připadá vám, že se vám dcera odcizuje nebo
se bojíte, že by se to mohlo stát, vyřešíte to jedině láskou,
láskou a zase láskou! Všechno, co potřebujete, je láska! Jest-
li u vás dcera bydlí, ještě dnes ji obejměte a dělejte to pak
každý den. Na projevy lásky není nikdy pozdě. Masírujte
jí ramena, pročesávejte jí vlasy, líbejte ji na tvář – dcery
potřebují být hýčkány. Každodenní objetí je něco jako po-
jistka, že dcera nebude hledat lásku na nesprávných místech.
Může se jí dostávat pozornosti od vás – nebo od někoho
cizího. Tak ať ji má od vás! Fyzický kontakt je strašně dů-
ležitý. Víme, že vás zaměstnává práce, domácnost, placení
účtů a kontrolování e-mailů přes mobilní telefon, ale po-
slat dceři v průběhu dne jednu esemesku vám zabere je-
nom minutu. Domluvte si s ní oběd, jděte spolu do kina nebo
ji vezměte na nákupy! Všichni jsou zaneprázdnění, mají dlou-
hé seznamy povinností a nikdo nemá čas, ale když si ho
teď na dceru nevyhradíte, čeká ji spousta problémů. Na to,
abyste se stala dobrou mámou, není nikdy pozdě.

Jak s dcerou můžete trávit čas, když s vámi nebydlí? Po-
kud žije na koleji, zeptejte se jí, jestli někdy bude mít vol-
nější víkend nebo alespoň jeden víkendový den a vyho-
vovalo by jí, kdybyste ji navštívila. Nabídněte, že pozvete
její přátele na večeři, abyste se s nimi mohla seznámit; díky
tomu jí líp porozumíte. Jestli pracuje, udělejte totéž: ze-
ptejte se, zda by našla volný den nebo víkend, který bys-
te mohly strávit jen vy dvě spolu. Pokud si na vás nemů-
že udělat čas, neměla byste ji prosit ani vydírat; jen povězte,
že chcete, aby věděla, že vám na ní záleží.
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Jestli jste svobodná matka, možná vám připadá, že je-
nom vaše láska nestačí. Netrapte se tím. Dítě může dobře
prospívat jen s jedním milujícím rodičem. Jedna naše klient-
ka měla cholerického otce, který jí nikdy neřekl laskavé
slovo, ale matka ji zahrnovala lichotkami a polibky. Vza-
la si muže, který jí pořád opakuje, jak je nádherná! Tak-
že si nemyslete, že je vaše dcera nějak znevýhodněná tím,
že měla jen jednoho milujícího rodiče. Vaše láska dělá divy.

Dále, pokud chcete, aby byla vaše dcera ve vztazích
sebejistá, měla byste se tak chovat i vy! Kromě dodržování
pravidel to znamená, že byste ji neměla představovat kaž-
dému Tomovi, Dickovi a Harrymu, kterého potkáte. Než
dceři svého partnera představíte, počkejte, až s ním bu-
dete mít vážný, pevný a monogamní vztah. První setkání
by mělo být krátké a postupně společně strávenou dobu
prodlužujte.

Mladé ženy bývají hodně citlivé a touží po lásce. Pro-
to byste měla dceři věnovat pozornost, aby se necítila od-
strčená nebo jí nepřipadalo, že je na všechno sama. Po-
kud se na úkor dcery upnete k partnerovi, děláte osudovou
chybu. Budete balancovat na tenkém ledě, ale nedá se nic
dělat – musíte přijít na způsob, jak zařídit, aby si vaše dítě
připadalo milované.

Současně si natrénujte určitý odstup. Pokud je dceři je-
denadvacet, pětadvacet nebo třicet a vám se nelíbí, jak se
obléká nebo s kým chodí, dejte si pozor, abyste ji příliš
nekritizovala; čím víc volnosti jí dáte, tím spíš za vámi při-
jde, až bude potřebovat pomoct. Jestli si myslí, že jste ne-
tolerantní nebo panovačná, bude se vůči vám bouřit nebo
se vám nebude svěřovat. Jakmile vaše dcera dospěje do ur-
čitého věku, už její život moc neovlivníte, takže našla-
pujte opatrně.
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Všechny známe matky, které dceři příliš zasahují do
života. Prostřednictvím dcery si plní sny; chtějí, aby se sta-
la královnou krásy nebo nejoblíbenější dívkou ve třídě.
Anebo se na Facebooku přátelí s dceřinými kamarádka-
mi a kamarády, dokonce i když ji dcera výslovně požá-
dala, aby to nedělala. Ani tyhle příklady majetnické lás-
ky, vtíravosti a přehnané pozornosti nejsou zdravé. Být
matka-špionka nebo matka-kamarádka je sice lepší než
dceru ignorovat, ale také se vám to může vymstít. Dívka
v pubertě potřebuje, aby ji máma milovala, ne aby ji nu-
tila mít výborné známky, nosit dlouhé nalepovací řasy nebo
vést družstvo roztleskávaček. Chce vaše dcera právě tohle?
Měla by mít právo na vlastní rozhodnutí a vlastní chyby.
Nemůžete udělat nic lepšího, než být dceři oporou ve chví-
lích, kdy vás potřebuje – radit jí, utěšovat ji a oslavovat s ní
její úspěchy. Žije ale svůj život. Když příliš rychle dospěje,
zůstane jí v duši prázdnota, kterou bude chtít zaplnit špat-
nými vztahy.

Pravidla v téhle kapitole platí pro otce stejně jako pro
matky. Ruku na srdce, každý táta přece chce, aby se jeho
dcera řídila pravidly! Přeje si, aby ke vztahům přistupo-
vala sebejistě, aby se mužům nikdy nevnucovala a ne-
praktikovala nezávazný sex. Který táta by chtěl, aby jeho
dcera byla na partnera nalepená čtyřiadvacet hodin den-
ně sedm dní v týdnu anebo se vyspala s každým, který
po ní zatouží? Některé klientky vysokoškolačky nám pro-
zradily, že jim táta koupil výtisk Tajných pravidel nebo jim
u nás zaplatil konzultaci. Víme, že otcům záleží na mi-
lostném životě jejich dcer, a právě proto píšeme tuhle ka-
pitolu i pro ně.

Mluvily jsme se spoustou otců a těšilo nás, že i oni
nám pomáhají napsat Pravidla, kterými se vaše matka ne-
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řídila! Jeden otec řekl své dvacetileté dceři: „Nevolej mu-
žům, nenaháněj je, a pokud tě někdo pozve na rande, chci
ho nejdřív vidět. Musí se mi podívat do očí – pokud to
neudělá, něco skrývá.“ Samozřejmě ne všichni tátové se
takhle zajímají o dceřin milostný život, anebo to alespoň
neříkají nahlas. Ne že by o to dcery stály! Víme ale, že
táta může dceři pomoct dodržovat pravidla třeba tím, že
jí dá tuhle knihu a také tím, že jedná se ženami s láskou
a respektem. Známe šťastně ženaté muže, kteří dceři radí:
„Chovej se zkrátka jako tvoje máma. Chodil jsem se spous-
tou žen, ale jen ona mě přiměla, abych si ji vzal!“

Nevyplácí se děsit dceru řečmi o tom, že všichni muži
chtějí jenom jedno, ani se chovat nepřístupně a mravokárně.
Chcete přece, aby se na vás dcera obrátila, až bude v pro-
blémech nebo nebude vědět, co si počít. Když jí teď po-
můžete s výběrem partnera, můžete s úlevou vydechnout,
až ji povedete k oltáři!

Mámy a tátové, jestli chcete dceři pomoct nalézt sebe-
vědomí a předejít vztahovým problémům, tady jsou naše
návrhy:

• Pokud jste to ještě neudělali, dejte jí knihu Pra-
vidla, kterými se vaše matka neřídila a Tajná pra-
vidla, jak najít báječného manžela. Hodně z vás se
na nás obrací s tím, že jste se dceři snažili předat
naše poselství, ale dcera knihu přečetla a prohlásila:
„Co je to záznamník? Ta knížka je jak z padesátých
let. Vztahy jsou teď složitější.“ Tady je naše odpověď.
Prostě dceři povězte, že nahánění mužů nikdy neza-
bíralo a nezabírá, a už se s ní o tom dál nebavte. Buď
to pochopí, nebo ne – a pokud to nepochopí teď, po-
řád ještě může v budoucnu změnit názor.
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• Mluvte otevřeně o sexu. Povězte jí, že milování je
nádherná věc a že cokoli, co člověk dělá z lásky, je
nádherné a výjimečné, ale nezávazný sex s náhodným
partnerem je aktem zoufalství, který ji rozhodně ne-
naplní. Nemusíte jí o sexu dělat formální přednáš-
ku, ale rozhodně nepředstírejte, že sex neexistuje.
Abyste téma trochu odlehčili, podívejte se s ní na film
pro mladé ženy a pak se jí ptejte na její názory na
hrdinky. Při debatách na toto téma vám vždycky po-
může film Sex ve městě. Zeptejte se dcery, proč asi
musela Carrie tak dlouho čekat na Pana Božského
nebo co si myslí o Samanthiných příležitostných ro-
máncích. Zajímejte se, která z hrdinek je jí nejbliž-
ší. Nechte rozhovor volně plynout – mladé ženy se
zdráhají odpovídat na přímé otázky, týkající se je-
jich milostného života, ale při takovéhle debatě se vám
můžou otevřít.

• Snažte se zachovat klid nebo alespoň nereagovat
přehnaně, když vám dcera řekne něco, co se vám
nelíbí. Některé matky si stěžují, že se jim dcera vů-
bec nesvěřuje, a my známe důvod. Nejspíš je to tím,
že matka zaječí „Cože? Co jsi udělala?!“, rozčílí se
a dcera zmlkne. Jestli chcete, aby si s vámi dcera po-
vídala, vyprávěla vám, co dělá, a svěřovala se vám
s nejniternějšími myšlenkami, tajemstvími a strachy,
musíte tváří v tvář bouři zachovat klid. Pokud poví:
„Chodím s mužem, který by se ti asi nelíbil“ nebo
„Přišla jsem o panenství“ nebo „Jsem těhotná“ nebo
„Asi jsem lesbička“, odpovězte jenom: „Jsem ráda,
že jsi mi to řekla. Miluju tě a budu ti oporou, ať se děje
cokoli. Je to tvůj život, tak jak se s tím hodláš popa-
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sovat?“ Když ji nebudete kritizovat, bude se s vámi
cítit v bezpečí. Povězte jí svůj názor, ale ne vztekle.
Někdy se děti předvádějí, jen aby rodiče rozčílily –
když nezareagujete, dcera nebude mít důvod se před-
vádět a začne se vám častěji svěřovat. Tento způsob
rodičovství také znamená, že jí nebudete vnucovat
svou vůli ani jí říkat, s kým má chodit, „Vezmi si dok-
tora“ nebo podobné věci, které vám pro ni připadají
správné.

• Ve vztahu s dcerou dodržujte pravidla. Víme, že
to zní zvláštně nebo směšně, ale vyplatí se to! Ne-
tlačte na ni. Když vás dcera požádá, abyste jí nepsa-
la na zeď na Facebooku, nedělejte to. Potřebuje, abys-
te respektovala její hranice. Když je překračujete,
začne se chovat tajnůstkářsky.

• Věnujte se jí. Jestli chcete, aby z vaší dcery vyrostl
dobrý člověk, nedávejte jí jen materiální věci. Dávejte
jí sebe a svůj čas. Choďte spolu do kina nebo naku-
povat, na manikúru a pedikúru, začněte spolu vařit
nebo péct, jezděte na výlety na kole nebo choďte bě-
hat. Mějte doma její oblíbené seriály, abyste se na
ně mohly dívat. Nikdy nebuďte natolik zaneprázd-
něná, aby vám na dceru nezbýval čas.

• Postarejte se, aby se uměla chovat a líčit. Při kon-
zultacích zaměřených na dětství nás překvapilo, že
některé matky dceru nenaučily nic o oblékání, úče-
sech, líčení a už vůbec ne o etiketě a dobrých způ-
sobech. Nikdy si nehrály s dceřinými vlasy, nelako-
valy jí nehty, ani jí nedovolily, aby si půjčovala jejich
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kabelky a boty. Když vaše dcera čerpá inspiraci jen
ze seriálů a časopisů, nemůžete se divit, pokud se
nevhodně obléká nebo přehnaně líčí. Jestli jste ji ty-
hle věci neučila, když byla mladší, začněte teď. Až bude
mít prázdniny nebo dovolenou, naplánujte pro ni ce-
lodenní proměnu. Pokud je stydlivá, jděte do toho s ní,
aby jí nevadilo, že je středem pozornosti. Jestli se jí
naopak líbí, když je za hvězdu, dopřejte všechno je-
nom jí: nový účes, make-up, oblečení. Nemusíte utra-
tit závratné částky, ale ukažte dceři, že může vypa-
dat nádherně a zdůrazněte, že i vám připadá nádherná.
Nechte si od ní poradit s výběrem oblečení pro sebe
a dejte jí tak najevo, že si vážíte jejího názoru. Když
si vypěstuje sebevědomí, bude sebevědomě i vypa-
dat a to je klíč k životu podle pravidel!

• Nemějte jí nic za zlé. Některé matky na dceru tro-
chu (nebo hodně) žárlí. Připadá jim, že dcera má jed-
nodušší život, než měly ony. Chovají se soutěživě
a některé se dokonce snaží oblékat jako puberťačky.
Anebo dceru vůbec nevychovávají a místo toho si plní
vlastní sny. Jestli je to váš případ, možná potřebuje-
te pomoc. Měla byste si s někým promluvit, ať už
s profesionálem nebo ne, abyste si přestala vybíjet
vztek na dceři. Copak si nezaslouží žít líp než vy? Jste
její matka a vaším úkolem je dát jí všechno, co jste
sama neměla, ne jí to odpírat. Neříkejte: „Já od mámy
nikdy neslyšela, že jsem hezká“ nebo „Buď vděčná.
Já nikdy nemohla chodit na hodiny baletu!“ Místo
toho se radujte, že vaše dcera nemá emocionální nebo
finanční problémy jako kdysi vy. Proč by měla trpět
jen proto, že jste trpěla vy? Snažte se jí zařídit co
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nejlepší život a nerýpejte do ní. Netvrdíme, že ji mu-
síte rozmazlovat, ale zahrnujte ji láskou, pozorností
a vším, co potřebuje. Můžete si být jistá, že až bude
starší, bude vám o to častěji volat a navštěvovat vás.
Láska se vám vrátí zpět v podobě zdravého a šťast-
ného života dcery – a přesně tohle přece všichni pro
své děti chceme!

• Stanovte hranice. Když rodiče dítěti všechno do-
volí, neprokazují mu tím dobrou službu. Ve společ-
nosti, která oslavuje hrubost, nezávazné vztahy, jeh-
lové podpatky a těhotenství v sedmnácti, potřebují
obzvlášť mladé ženy znát hranice. Omezení zname-
nají lásku. Klidně povězte: „Mohla by sis, prosím, pod
to průhledné tričko vzít nátělník?“ nebo „Dokud ži-
ješ pod mou střechou, nemůžeš se nechat tetovat nebo
nosit piercing v nose“ nebo „Jestli chceš kouřit, tak
jedině venku“ nebo „Když nejsem doma, nemůžeš
si sem pozvat přítele“ anebo „O víkendech musíš být
nejdéle do půlnoci doma.“ Být rodičem není totéž jako
být kamarádem. Děti vlastně po pravidlech touží. Pří-
lišná svoboda je děsí a později může způsobit pro-
blémy.
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KAPITOLA IV

Dokud nejste
pfiipravená Ïít podle
pravidel, dûlejte si,

co chcete

• Nevadí vám, když vám muž po schůzce už nikdy ne-
napíše?

• Pokud vás muž pozve na rande na poslední chvíli, při-
padá vám to spíš zábavné a spontánní než urážlivé?

• Občas nějakému muži nabídnete, aby s vámi někam
vyrazil, a když odmítne, prostě pokrčíte rameny?

• Když vám muž řekne, že „nehledá vážný vztah“ a dál
se vídá s jinými ženami, klidně se s ním dál scházíte?

• Když vám matka nebo kamarádka navrhla, abyste do-
držovala pravidla, odpověděla jste něco jako „Mám
magisterský titul. Nikdo mi nebude říkat, co mám
dělat“.

Jestli jste na jakoukoli otázku odpověděla ano, nic na svém
životě neměňte. Tahle kniha pro vás nejspíš není – nebo
alespoň ne teď. Můžeme vám poradit jen to, abyste si po-
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rušování pravidel užívala, dokud vás to baví. Pronásledujte
muže, celý den mu pište na zeď na Facebooku, leťte za ním
přes půl světa, posílejte mu ve dvě ráno esemesky a opa-
kujte mu, jak moc ho milujete. Radujte se ze života. Buď-
te odvážná, drzá, překračujte hranice. Chovejte se blázni-
vě a bezstarostně!

Podívejme se pravdě do očí: Většina žen okolo dva-
cítky nechce dodržovat žádná pravidla, tím méně vztaho-
vá. Chtějí dělat všechno, na co mají chuť. Nepřemýšlejí
o prstýnku, svatbě, manželství ani dětech, tak proč by se
kvůli čemukoli dlouhodobému měly vzdávat krátkodo-
bé zábavy? Možná ještě ani nemají plány do budoucna.
V téhle fázi života chtějí prostě jenom studovat, flámovat
a s trochou štěstí i odpromovat! Chtějí experimentovat se
sexem a možná i s alkoholem a drogami. Nehledají nic váž-
ného. Baví je dělat hlouposti a flirtovat s každým, kdo je
zaujme, místo aby čekaly na muže, který si jich jako prv-
ní všimne a udělá první krok. Nehledají budoucího man-
žela. Hledají muže, kterému by mohly zavolat a vyspat
se s ním, když se jim splaší hormony. Chtějí se řídit svý-
mi pocity, ne se chovat rozvážně. Proč dodržovat nějaká
hloupá pravidla, když je člověk mladý a má na takové věci
celý zbytek života? Není lepší bavit se a ujasnit si věci
až později?

Naprosto to chápeme! Pravidla nejsou určena ženám,
které si chtějí prostě jen užívat. Jsou určená těm, které se
cítí zoufalé a v depresi, když jim to s přítelem neklape. Jsou
určená ženám, které volají nejlepším kamarádkám, tera-
peutům, psychologům, protože nevědí, jak sehnat partne-
ra pro vážný vztah. Nezávazné randění už je nenaplňuje.
Chtějí láskyplný dlouhodobý vztah. Jestli se takhle ještě
necítíte, klidně se chovejte nerozumně: esemeskujte mu-
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žům celou noc a skočte do letadla, abyste se setkala se sym-
paťákem, se kterým jste se spřátelila na Facebooku, nebo
jehož profil vás zaujal.

Často dostáváme e-maily a vzkazy přes Facebook od žen,
které mají dojem, že jejich sestře nebo kamarádce by se
opravdu hodilo dodržovat pravidla. Píšou: Vzala zpátky
muže, který ji podvedl. Potřebuje pravidla jako sůl! nebo
Je jí třicet, chodí s partnerem už šest let a on ji pořád ješ-
tě nepožádal o ruku. Už by do toho měli praštit! nebo Ko-
legyně miluje ženatého muže s dětmi a já pochybuju, že
její přítel v nejbližší době odejde od manželky. Nedokážu
to ale kolegyni vysvětlit. Kéž by dodržovala vaše pravidla.
Také dostáváme e-maily od utrápených matek: Moje dce-
ra pořád nahání nějaké muže a oni jí ubližují. Bojím se o její
pověst. Jak jí můžu pomoct? Přicházejí i e-maily od žen,
které čtou blogy o celebritách a bulvární časopisy a diví
se: Nechápu, že ta a ta herečka doprovázela svého přítele
na každé natáčení a nastěhovala se k němu. Není divu, že
mu připadala jako pijavice a rozešel se s ní. Potřebovala by
znát pravidla! Na Facebooku dokonce máme fanynky, kte-
ré si myslí, že by se kniha měla rozdávat holčičkám při
narození nebo v pubertě anebo by se podle ní alespoň mělo
vyučovat na střední škole při hodinách sexuální výchovy!

Samozřejmě chápeme, jak se takové ženy cítí. Je frust-
rující, když vidíte, jak si kamarádka, příbuzná nebo vaše
oblíbená herečka ničí život, když přitom existuje lepší způ-
sob randění. Říkáme jim totéž, co teď vám: pravidla jsou
určena ženám, jež je chtějí dodržovat, ne pro ty, které je
potřebují. Není snadné hrát si na nedostupnou, chovat se
ve vztazích sebejistě a mít své hranice. Skoro žádná žena
se o to nepokusí, dokud se ošklivě nespálí a nespadne na
tvrdé dno.
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Když si žena koupí naši knihu nebo se k nám objedná
na konzultaci, nebývá to proto, že se jednoho dne probudila
a jen tak se rozhodla: „Chci dodržovat pravidla“. Klient-
ky se na nás neobracejí proto, že by neměly nic lepšího
na práci! Dělají to proto, že jim další muž ublížil, další
vztah se vyvíjel od deseti k pěti a ony zoufale touží změ-
nit přístup. Mají za sebou roky zoufalství, utrpení a poní-
žení a tenhle poslední vztah pro ně byl poslední kapkou.
Partner jim byl znovu nevěrný; přítel, se kterým chodí pět
let, je nepožádal o ruku; ženatý muž kvůli nim neopustil
manželku a ony už to nedokážou dál snášet! Už je una-
vuje čekat či slídit nebo o vztazích jen fantazírovat. Už
je nebaví nezávazný sex a vadí jim, že se nemůžou po-
chlubit žádnými vztahovými úspěchy. Štve je, že musely
jít sestřence na svatbu bez doprovodu. Vadí jim, že pořád
dostávají kopačky.

Někdy nás žena zkontaktuje proto, že právě potkala toho
pravého a nechce to pokazit. Roky porušovala pravidla
a spokojovala se s nezávaznými vztahy. Teď konečně po-
znala sympatického muže a po jednom polibku přišel oka-
mžik prozření. Aha! Žena si uvědomila, že potřebuje zdra-
vý a láskyplný vztah, ne jenom spoustu esemesek a sexu.
Nechce nic pokazit tím, že by příliš naléhala („Co máš dnes
v plánu? Mám dva lístky na koncert“) nebo působila ufňu-
kaně („Kdy tě zase uvidím?“). Myslí si: „Sakra, tohohle
chlapa bych nerada ztratila. Potřebuju plán!“ Když se žena
ocitne v tomto bodě a chce přestat se sebedestruktivními
vztahovými návyky, je na pravidla připravená.

Přirozeně chápeme, že některé mladé ženy možná bu-
dou mít problém pravidla v téhle knize dodržovat. Jejich
kamarádky mají ke klávesám rychlé volby přiřazená tele-
fonní čísla na sexy mužské, opíjejí se a domlouvají si schůz-
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ky jen kvůli sexu – a ani se předtím nenamáhají ukončit
vztah s bývalým přítelem! Ujasňují si hodnoty a hledají se.
Schválně zkuste poradit typické posluchačce druhého roč-
níku vysoké školy něco jako „Dej si jen jeden drink“ nebo
„Se sexem počkej až do chvíle, kdy budeš vědět, že to
s tebou partner myslí vážně“, anebo „Nepiš mu moc čas-
to na zeď“, a uvidíte, jak daleko se dostanete. Když jsme
přednášely na vysokých školách, mladé ženy si nám stě-
žovaly, že je těžké dodržovat pravidla, když všechny jejich
kamarádky mužům nonstop posílají esemesky a užívají
si nezávazné vztahy. Pravda je však taková, že podle pra-
videl můžete žít bez ohledu na okolnosti a prostředí. V de-
vatenácti se nejspíš nechcete vdát, ale můžete toužit po lás-
kyplném vztahu s mužem, který do vás bude blázen. Díky
pravidlům budete mít navrch. Získáte kontrolu. Nenechá-
te si ublížit. No řekněte, nebylo by to fajn?

Rebelky nejsou jenom mezi vysokoškolačkami. Ozývají
se nám ženy mezi dvacítkou a třicítkou, které se chtějí ří-
dit srdcem a instinkty – ne chladně kalkulovat a dodržo-
vat nějaký nudný soubor vztahových zákazů a příkazů. Pra-
vidla jim připadají otravná, anebo mají pocit, že na ně ještě
nejsou připravené – možná za pět let. Chápeme to. Také
máme klientky po třicítce, čtyřicítce i padesátce, které prá-
vě ukončily dlouhý vztah nebo nešťastné manželství. Celé
roky neměly rande s novým mužem. Volají nám, aby zji-
stily, jestli by jim v jejich situaci pravidla pomohla, ale
nejsou ochotné je dodržovat. Prahnou po nespoutanosti.
Chtějí se chovat jako ve dvaceti, užívat si tříhodinové ese-
meskové maratony, osmihodinové první rande a možná
si střihnout i pár vztahů na jednu noc.

Jedna naše klientka se po rozvodu s workoholikem, kte-
rý odmítal sex, rozhodla, že teď se „vybouří“. Na inter-
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netu se seznámila se sympatickým mužem, vyměnila si
s ním pár e-mailů, ve dvě ráno si s ním esemeskovala a mys-
lela si, že bude „dobrodružné“ navštívit ho o víkendu v jeho
bytě, vzdáleném dvě hodiny jízdy. Vyspali se spolu a ona
u něj tři dny zůstala. Řekla, že jí bylo úplně jedno, jestli
se jí ještě někdy ozve, protože se chtěla jenom bavit a vy-
nahradit si ztracený čas. V průběhu následujících tří mě-
síců jí čas od času napsal – jen když chtěl, aby k němu zase
přijela. Nebral ji na romantické večeře a neposílal jí za-
milované e-maily. Když se s ní esemeskou rozešel, zhrou-
tila se. Uvědomila si, že i když si říkala „O nic nejde, je
to jenom sex“, ve skutečnosti to tak necítila; ženy vždyc-
ky chtějí víc! Proto teď dodržuje pravidla a baví ji to!

Máme i několik klientek-intelektuálek, které se s námi
přou, že pravidla nabádají k neupřímnosti. Chtějí si „sta-
novovat svá vlastní pravidla“ a věří, že jim „instinkt na-
poví“, jestli mají muži poslat e-mail nebo esemesku nebo
se s ním vyspat. Odpovídáme jim, že jejich filozofie zní
dobře, ale ať nám zavolají, až jim nějaký muž ublíží, a/nebo
až potkají muže, se kterým se opravdu budou chtít usa-
dit. A ony to obvykle udělají! Některé začnou dodržo-
vat pravidla náhodně, protože se jim nápadník na začát-
ku moc nelíbil. Pak nám triumfálně volají a hlásí: „Jsem
zasnoubená a nepotřebovala jsem k tomu pravidla!“ My
jim ale vysvětlíme, že i když se podle pravidel nechovaly
záměrně, vlastně je dodržovaly. Je to stejné, jako když
bez velké snahy shodíte deset kilo, protože jste měla střev-
ní chřipku.

Ať jste v jakémkoli věku, ať jste nezadaná studentka prv-
ního ročníku univerzity nebo rozvedená pětačtyřicítka, pra-
vidla jsou tu pro vás, pokud už nechcete dělat další vzta-
hové chyby a nepřejete si, aby vás muži zraňovali nebo vás
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opouštěli. Pravidla jsou pro vás určena i v případě, že mís-
to sexu na jednu noc a nekonečného skypování chcete žít
ve zdravém, láskyplném vztahu s přítelem a/nebo budou-
cím manželem. Až vás rada „Dělejte si, co chcete“ přestane
uspokojovat, nejspíš začnete uvažovat o dodržování pra-
videl. Do té doby buďte divoká!
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Pravidlo č. 1

Buìte neobyãejná bohynû

Když se u nás ženy objednávají na konzultaci, většinou
o sobě nemají moc vysoké mínění. Muž, do kterého jsou
zamilované, je nepozval na rande, přítel ani po třech le-
tech nechce slyšet o svatbě, milý z univerzity ukončil vztah
esemeskou. Jsou zoufalé a připadají si neschopné a ne-
hodné lásky. Některé chtějí se vztahy nadobro skoncovat,
jiným připadá, že už nikdy nedokážou mužům důvěřovat.
Pořídily si domácí zvíře, přejídají se zmrzlinou nebo se
už několik dní neukázaly ve škole nebo v práci. Pomůže-
me jim vrátit se zpátky do hry a ujistíme je, že bez ohle-
du na situaci jsou neobyčejné bohyně – každý muž by
měl být vděčný, že s ním taková žena chce chodit! Zkrát-
ka jim znovu dodáme sebevědomí.

Být neobyčejnou bohyní není totéž jako být nejhezčí
nebo nejoblíbenější dívkou v ročníku. Je to otázka sebe-
vědomí a sebedůvěry bez ohledu na to, co se vám v živo-
tě děje. Neobyčejná bohyně přistupuje ke vztahům důstojně
a nikdy se nechová zoufale. Není úzkostlivá, žárlivá, ne-
gativní ani cynická. Věří v lásku, dokonce i po ošklivém
rozchodu. Nikdy by neprohlásila, že na večírku pro ne-
zadané není jediný slušný chlap, že na internetové se-
znamky se hlásí jenom zoufalci nebo že určitě nikdy ne-
potká pořádného mužského. Místo toho vejde do klubu,
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jako by jí patřil, a zatímco krouží po sále, v duchu si opa-
kuje: „Vypadám skvěle. Kdo by si se mnou nechtěl po-
povídat? Určitě tu někoho potkám.“ Samozřejmě se tak tře-
ba necítí nebo tomu úplně nevěří, ale chová se, jako by
to tak bylo! Kdybychom po zlém rozchodu všechny če-
kaly, až se budeme cítit na další seznamování, možná by-
chom čekaly dodnes. Po jak dlouhé pauze byste měla jít na
další rande? Jeden den je víc než dost – nejlepší způsob,
jak zapomenout na muže, je potkat jiného! Můžete bre-
čet pro bývalého a současně si na Googlu hledat nejbliž-
ší speeddating. Nemáte času nazbyt!

Být neobyčejná bohyně také znamená, že dokážete tě-
žit z toho, co máte, a nepřejete si být jiná. Je jedno, že
jste třeba na střední škole nebyla oblíbená, máte rodinné
problémy nebo jste nezaměstnaná; přesto sršíte optimis-
mem a nestěžujete si (alespoň ne na schůzkách!). Vždyc-
ky jste hezky oblečená a hodně se usmíváte. Kráčíte s hla-
vou zdviženou, aniž byste se na nějakého muže se zájmem
dívala; korzujete po místnosti a opakujete si svou mant-
ru, že jste krásná a každý muž by mohl považovat za štěs-
tí, že vás potkal! Ženy mají sklon samy sebe shazovat,
takže jim radíme, aby se naopak naparovaly. Když uva-
žujete jako neobyčejná bohyně, je menší pravděpodobnost,
že muže jako první oslovíte, sejdete se s ním, kdy se mu
zlíbí, nebo se opijete a pak se s ním vyspíte.

Dvaatřicetiletá magistra Alexa nám zavolala poté, co ji
po třech letech opustil přítel. Celou noc si četla Tajná pra-
vidla a rozzuřilo ji zjištění, že úplně všechna porušovala.
Připomněly jsme jí, že je neobyčejná bohyně a každý muž
by mohl považovat za štěstí, že ji potkal. Požádaly jsme
ji, aby nám poslala několik svých fotografií a odpovědě-
la na několik otázek, abychom jí mohly vytvořit online pro-
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fil – ne druhý den nebo za týden, ale tentýž den. Alexa si
při vysoké škole přivydělávala jako modelka, takže jsme
jí daly uživatelské jméno „ChytraExModelka32“. Během
několika týdnů dostala desítky obdivných e-mailů od mužů.
Který muž by nechtěl chodit s modelkou, i když býva-
lou? Teď je vdaná za vysokého hezkého architekta, na němž
si vyzkoušela pravidla v praxi!

Některé ženy teď možná oponují, že nazývat se na in-
ternetu „ChytraExModelka“ nebo „HezkaMagistra“ je tro-
chu opovážlivé nebo to působí domýšlivě. Neměly bychom
se chovat skromněji? Určitě ne! Pokud si vy sama ne-
myslíte, že jste úžasná, kdo jiný si to pomyslí? Ženy –
a ty se zlomeným srdcem obzvlášť – mají sklon považo-
vat se za „poškozené zboží“, přestože jsou krásné a úspěš-
né, takže jim na internetu děláme pořádnou reklamu!

Další klientka, čtyřicetiletá účetní Morgan, byla zoufa-
lá, protože jí přítel po půlročním vztahu oznámil, že po-
znal jinou ženu. Když nám zavolala, poradily jsme jí, ať
chodí na akce pro svobodné a poslouchá, jak jí muži li-
chotí. Jeden muž jí řekl: „Jsi nádherná! Máš přítele?“
Chtěla být upřímná a otevřená, a tak odpověděla: „Ne,
přítel mě právě opustil.“ Samozřejmě to nebyla odpověď
hodná neobyčejné bohyně a muž se s ní také okamžitě pře-
stal bavit a ani ji nepožádal o telefonní číslo. Zjevně o tu-
hle informaci nestál. Když nám Morgan další den za-
volala a žádala nás o radu, řekly jsme jí: „Jste přece
neobyčejná bohyně! Proč jste tomu muži prozradila, že
vám jiný dal kopačky?“ Když se jí příště někdo zeptal na
přítele, odpověděla: „Asi jsem ještě nepotkala toho pra-
vého.“ Teď chodí s hezkým finančním poradcem.

Správná bohyně necítí potřebu odpovědět na každou
otázku. Jestli jste třeba dvacetiletá panna a muž se vás
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zeptá, jestli už jste s někým spala, prostě odpovězte: „Teď
se mi o tom nechce mluvit.“ A pokud je vám čtyřicet, jste
svobodná a muž se vás zeptá, proč jste nikdy nebyla vda-
ná, neodpovídejte naježeně: „Byla jsem dvakrát zasnou-
bená“, ale zlehka a s nadhledem prohoďte: „Prostě jsem
ještě nepotkala toho pravého.“

I když má třeba neobyčejná bohyně pocit, že v milost-
ném životě selhala, nikdy se před nikým neshazuje ani se
nechová sebedestruktivně. Nenechá se sebou zametat – má
samu sebe ráda! Nepropadá zoufalé potřebě sehnat si za
každou cenu partnera a nikdy muže nenutí, aby s ní spal
nebo s ní trávil čas. Není jako otevřená kniha – na schůz-
kách na sebe neprozrazuje důvěrnosti, na Twitteru se pří-
liš nesvěřuje. Obvykle víc poslouchá, než mluví. Nežárlí
a není pomstychtivá, takže ji ani nenapadne pomlouvat před
novým přítelem svého bývalého nebo expartnerovi psát
na Facebook zraňující vzkazy. Správná bohyně se také
nikdy nevyspí s přítelem své kamarádky ani se nepokusí
přebrat jiné ženě partnera. Nestojí o nikoho, kdo patří jiné!

Neobyčejná bohyně je příliš sebejistá na to, aby lovila
muže. Instinktivně ví, že každý muž má svůj typ žen a že
každý, kterému se líbí, po ní vystartuje. Je uvolněná a tr-
pělivá. V práci, ve škole, na večírku i na internetu čeká,
až muž udělá první krok. V hloubi duše ví, že si jí muž buď
všimne, nebo ne, takže se nesnaží, aby se vztah vyvíjel po-
dle ní.

Neospravedlňuje si chování, které je proti pravidlům,
ať na internetu nebo jinde. Neobyčejná bohyně zůstává
neobyčejnou bohyní i v kyberprostoru! Neodpoví na e-mail
nebo esemesku, ve které stojí: Co budeš dělat za pět mi-
nut? Má pořád co dělat. Nereaguje sarkasticky ani po-
drážděně. Ani ji nenapadne vztekle odepsat: Ať budu dě-
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lat cokoli, tak bez tebe! nebo Proč ses mě nezeptal dřív?
Neodepíše vůbec, aby se vyhnula záplavě zpráv o ničem.
Pokud si myslí, že by telefonátem jen ztrácela čas, prostě
zmáčkne červené tlačítko.

Neobyčejná bohyně nikdy příliš netlačí na pilu ani ne-
propadá panice. Je se sebou spokojená, i když zrovna v prá-
ci dostala padáka a muž jí nezavolal. Místo aby snědla
celou bonboniéru nebo utopila žal v alkoholu, zajde si na
manikúru a pedikúru a pak na speeddating nebo si upda-
tuje svůj profil na internetové seznamce.

Když s někým chodí, nechová se majetnicky. Ve spo-
lečnosti se na partnera nevěší. Místo toho mu dovolí, aby
ji objal kolem ramen. A nechá se lovit; tuhle radost mu
nevezme. Nechá na něm, aby posunul vztah do další ro-
viny, protože se jí líbí, když muž dělá první krok – ve všech
situacích. Ví, jak se nechat ulovit!

Neobyčejná bohyně se nevnucuje. Muži jí věnují po-
zornost, aniž by o ni usilovala. Nepotřebuje se chovat hluč-
ně, být výjimečně zábavná nebo úžasně chytrá. Ví, že úpl-
ně stačí být v místnosti nebo na síti. 

Tajemství vnitřní přitažlivosti jsme vám vysvětlily a teď
si promluvíme o tom, jak byste měla vypadat, protože muži
jsou vizuálně zaměření, a aby vůbec chtěli ženu ulovit, po-
třebují po ní nejdřív fyzicky toužit.
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Pravidlo č. 2

Vypadejte
jako neobyãejná bohynû

Možná to nerada slyšíte, ale lhaly bychom, kdybychom tvr-
dily, že záleží jenom na vnitřní kráse. Jak už jsme se zmí-
nily, muži jsou většinou posedlí vzhledem. Jinými slovy
většina mužů vůbec nezjistí, jak krásnou máte duši, po-
kud se jim nelíbí váš zevnějšek. Muži mají svůj typ. Sexy
herec Leonardo DiCaprio má slabost pro vysoké štíhlé
blondýny jako je Blake Livelyová, Bar Rafaeliová a Gisele
Bündchenová. Hráč na třetí metě baseballového týmu New
York Yankees Alex Rodriguez dává přednost blondýnám
s dokonalými křivkami jako je Kate Hudsonová, Came-
ron Diazová a Torrie Wilsonová. Quarterback baseballo-
vého týmu Dallas Cowboys Tony Romo má také rád krás-
né blondýny a než se usadil s bývalou miss Missouri
Candice Crawfordovou, chodil se zpěvačkou Carrie Un-
derwoodovou a Jessicou Simpsonovou. Obchodní mag-
nát Donald Trump upřednostňuje vysoké, okouzlující ev-
ropské typy jako byla jeho první žena Ivana a současná
žena Melania. Co z toho vyplývá? Lovit muže je ztráta
času. Pokud nejste jejich typ, tak je zkrátka nebudete za-
jímat, ať jste jakkoli úžasná.

Při konzultacích klientkám radíme, jak by se měly upra-
vit, když jdou na schůzku nebo do společnosti, a jaké fo-
tografie by měly dávat na svůj profil na internetové se-
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znamce. Tady jsou některá námi navrhovaná obecná do-
poručení ohledně vzhledu:

Vlasy

Délka a styl

Většina mužů dává u žen přednost rovným vlasům dlou-
hým pod ramena. Jedna z našich osobních kadeřnic pra-
covala ve špičkovém salonu v New Yorku, stříhala cele-
brity a udělala mezi nimi průzkum. Všichni dotázaní muži
jí řekli, že se jim na ženách líbí dlouhé rovné vlasy. Je to
zkrátka nejženštější! Když odhalíte krk nebo si necháte vla-
sy zastřihnout k bradě, působíte maskulinnějším dojmem.
Radíme klientkám, aby si nechaly narůst dlouhé vlasy nebo
si je dokonce daly prodloužit. Některé se s námi přou a tvr-
dí, že mají příliš jemné vlasy, aby je mohly nosit dlouhé,
anebo že s mytím a sušením dlouhé hřívy je moc práce.
Naše odpověď zní: „Prostě to zkuste!“ Jiné namítají, že
prodloužení vlasů je příliš drahé, ale my oponujeme, že
přece neměly problém vyhodit pět set dolarů za letenku,
aby navštívily svého bývalého přítele. Zjistěte, jak s dlou-
hými vlasy vypadáte! Také platí, že vlnité účesy můžou
působit neupraveně, zatímco dlouhé dokonale rovné vla-
sy vypadají jako ze svůdné reklamy na šampon. Ženám
s přírodními vlnami radíme, aby si vlasy fénovaly do rov-
na nebo používaly žehličku.

Barva

Pokud ženy nudí hnědé vlasy, radíme jim, aby vyzkouše-
ly světlé pramínky nebo se nechaly odbarvit. Světlejší od-
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stín je opravdu rozzáří. Předčasně prošedivělé vlasy by
se měly okamžitě začít barvit, protože šediny způsobí, že
vypadáte a cítíte se starší! Vlasy jsou jedna z prvních věcí,
které si muž na ženě všimne, takže byste je neměla igno-
rovat nebo zanedbávat!

Líčení

Pro některé ženy může být líčení hotová věda. Buď vy-
padají bledé a nedostatečně nalíčené, anebo to naopak
s líčením přeženou a působí ordinérně. Ani jedno není
správné. Většině klientek radíme, aby v místním obchod-
ním domě zašly k prodejnímu pultu své oblíbené značky
a požádaly o denní a večerní líčení a současně i o instrukce,
jak mají líčidla používat. I když mnoho žen má svůj osob-
ní styl, domníváme se, že byste určitě měla vlastnit bron-
zer, tužku na oči, řasenku a přirozený lesk na rty. Tako-
véhle svůdné líčení přitáhne pozornost mužů k očím
a lícním kostem. Díky samoopalovacímu krému nebo bron-
zeru budete vypadat, jako kdybyste se právě vrátila z do-
volené u moře! Když u nás ženy podstoupí proměnu, po-
žádáme je, aby se šly nechat vyfotit a snímky pak použily
do svého profilu na internetu.

Plastické operace

Bylo o nich napsáno hodně a je na každé ženě, aby se
rozhodla sama. Zbytečné operace nedoporučujeme, ale
na druhé straně věříme, že je pro ženu důležité, aby si
připadala hezká. Někdy to vyžaduje více než make-up. Po-
kud chce žena na svém vzhledu něco změnit, aby se cíti-
la krásnější a sebejistější, její rozhodnutí podporujeme.
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Další krášlící nezbytnosti

Jestli vám na obličeji raší spousta chloupků – máte husté
obočí nebo dokonce knírek –, měla byste si je zesvětlo-
vat nebo holit. Pokud máte slabé nehty nebo si je kouše-
te, nechávejte si každé tři týdny dělat gelovou francouz-
skou manikúru. S dlouhými nehty si budete připadat jako
bohyně a stejně zaúčinkují dlouhé řasy. Možná se budete
dobře cítit s umělými. Nechte si vybělit zuby, obzvlášť
pokud jsou zažloutlé od kávy nebo cigaret. Místo brýlí nos-
te kontaktní čočky (zkuste modré nebo zelené odstíny!).
Ano, být neobyčejná bohyně není jen tak. Mějte ale na
paměti slavný výrok Mae Westové: „Neexistují ošklivé
ženy, jen líné!“
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Jdu jenom do ‰koly. VáÏnû dneska
potfiebuju b˘t neobyãejná bohynû?

Všechny máme dny, kdy bychom nejraději vyměni-
ly přiléhavé džíny a make-up za tepláky a ledabyle se-
pnutý culík. Rozhodně není nic špatného na tom, když
na ranní přednášku dorazíte trochu méně upravená než
obvykle. Jste přece jenom člověk. Pokud víte, že
s vámi na historii chodí muž, který se vám líbí, ne-
zapomeňte na oční linky, ale na přednáškách ho ur-
čitě nemusíte okouzlovat dokonalým vzhledem – ne-
chcete přece vypadat, že se moc snažíte. Ovšem když
se chystáte do společnosti, nemůžete dát přednost po-
hodlí před módou. Abyste vypadala nepřehlédnutel-
ně, nemusíte nakupovat v konkrétních obchodech ani
nosit určité značky; jde spíš o to zdůraznit svůj styl
a ukázat, že jste si na oblečení dala záležet, aniž bys-
te zašla do extrému. Neměla byste například jít s mu-
žem na oběd v ušmudlaném tričku, které jste získa-
la na střední škole při výměně šatníku s kamarádkami.
Raději zvolte hezký top, který zdůrazňuje vaše křiv-
ky, a nešetřete časem stráveným u zrcadla. Můžete ex-
perimentovat s různým oblečením, ale základní myš-
lenka je vždycky stejná: ukažte, že vám na vašem
vzhledu záleží, a že jste krásná zevnitř i navenek.

– Dcery pravidel
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Oblečení

Některé ženy dokážou vést nadnárodní firmu a uběhnout
maraton, ale nemají nejmenší představu, jak se obléknout,
aby se líbily mužům. Chodí v rolácích, uhlazených kostým-
cích nebo nosí zářivé barvy, místo aby se spoléhaly na svůd-
nější oblečení v elegantních základních barvách jako je čer-
ná, bílá, tělová a příležitostně i khaki. Nebo nosí sako
a bílou košili s rozhalenkou, rozevláté šátky, šály a vyso-
ké kozačky s plochou podrážkou, které se hodí pro jízdu
na koni, ale ne na rande. Jestli chcete upoutat mužovu po-
zornost, měla byste nosit sexy a módní (i když ne nutně
drahé) oblečení jako třeba topy odhalující dekolt, podpr-
senku push-up a krátkou sukni – měla by sahat nejméně
nad kolena. Připomínáme ženám, že se oblékají pro muže,
ne pro ostatní ženy. Muž neocení boty s plochou podráž-
kou, i kdyby byly od Chanelu nebo Tory Burchové; chtě-
jí vás vidět v botách na podpatcích – tak vysokých, v ja-
kých jen zvládnete chodit!

Chápeme, že třeba máte svůj osobní styl, a respektuje-
me to, ale když jdete na rande, nejlépe funguje určitý druh
oblečení – skoro by se dalo říct uniforma: top odhalující
dekolt, krátká sukně nebo přiléhavé džíny a podpatky. Kal-
hotový kostým a šátek, zakrývající výstřih, je dobrý do prá-
ce nebo na oběd s kamarádkami, ale pro muže musíte vy-
padat svůdně, svůdně, svůdně! Ne jako prostitutka – prostě
sexy!

Třicetiletá laborantka Kristi se na nás obrátila poté, co
se po dvou letech rozešla s přítelem, který nechtěl ani sly-
šet o svatbě. Prošly jsme s ní všechna pravidla, která po-
rušovala, a dostaly jsme se i k oblečení. Měla ráda ležér-
ní oblečení: trička s kulatým výstřihem, košile, sukně pod
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kolena a tenisky. Vlasy nosila stažené buď do culíku, nebo
drdolu. Nosila samé drahé, ale nudné věci. Pořád vypadala,
jako by šla do knihovny! Věděly jsme, že až se začne zno-
vu seznamovat s muži, musí vypadat svůdněji. Ukázaly
jsme jí černé topy s výstřihem do V, hlubokým dekoltem,
zavazováním okolo krku, bílé džíny, černé přiléhavé suk-
ně a sandály s deseticentimetrovými podpatky z jejího
oblíbeného obchodu. Po proměně a nakupování se necha-
la vyfotografovat a vypadala jako modelka – ani tomu roz-
dílu nemohla uvěřit! Teď se schází s několika muži, které
poznala přes seznamku, a jeden z nich ji pozval na sestři-
nu svatbu. Už ví, co si vezme na sebe: krátké zlaté šaty
bez ramínek a ony sandály na deseticentimetrových pod-
patcích. Dobře dělá!

Odborníci tvrdí, že byste měla každé dva roky projít svůj
šatník a vyhodit všechno, co není sexy nebo vám nesluší.
Souhlasíme! Stejně rychle, jako byste měla ukončit ne-
funkční vztah, byste se měla rozloučit s nudným nebo sta-
rým oblečením, botami a kabelkami. Dost klientek nás
při konzultacích požádalo, abychom jim pomohly vpustit
svěží vítr do šatníku. Neobyčejná bohyně by neměla lpět
na nemoderním oblečení! Žádná nikdy nelitovala.

Doplňky

I tady platí, že každá žena má svůj styl. Myslíme si však,
že nejlepším doplňkem pro ženu dodržující pravidla jsou
velké (asi sedm centimetrů) stříbrné nebo zlaté kruhové ná-
ušnice. S dlouhými rovnými vlasy a správným líčením
působí mladistvě. Pokud jste zasnoubená nebo vdaná, bu-
dou vám slušet malé nebo velké diamantové (pravé i fa-
lešné) kamínky v uších, ale pro nezadanou ženu jsou pří-
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liš málo nápadné a nepůsobí svůdně. Abyste upoutala mu-
žovu pozornost, potřebujete velké houpající se náušnice,
ne takové, které se vám pod vlasy ztratí. Velké kruhy kři-
čí do světa: Sveď mě!

Dalším skvělým doplňkem jsou robustní zlaté hodin-
ky. Působíte s nimi odvážně, moderně a sebejistě. Abyste
vypadala neodolatelně, vlastně vám úplně stačí velké ho-
dinky a kruhové náušnice! Dovolte muži, aby vám koupil
náhrdelník, náramek – a nakonec prstýnek s diamantem.
Možná vám připadá, že tyhle dva jednoduché módní do-
plňky podléhají módě, ale není tomu tak. Už dvacet let
radíme klientkám, aby je nosily, a pořád to funguje. Znač-
ky přicházejí a odcházejí, ale tenhle elegantní styl zůstá-
vá pořád stejný. Neptejte se nás, jak to funguje, protože
to neumíme vysvětlit; prostě se nám to osvědčilo.

Vyplatí se investovat také do velkých brýlí proti slunci
a moderní kabelky. Muži možná nerozeznají Payless od
Prady, ale všimnou si, že nosíte obroučky známé značky
nebo hezkou kabelku. Podívejte se na internet nebo si kup-
te časopis jako InStyle nebo Vogue a okopírujte vzhled
celebrit, ale udělejte to s ohledem na svůj rozpočet. Když
máte úzké nebo pilotské obroučky, a přitom se zrovna
nosí velké brýle ve stylu Jackie O nebo Victorie Beckha-
mové, vypadáte, jako byste vůbec nesledovala módu. A po-
dobně, pokud se nosí velké pytlovité kabely, neměla bys-
te mít psaníčko nebo ledvinku.

Muži chtějí mít pocit, že chodí s modelkou nebo ce-
lebritou, tak jim ho dopřejte!
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Pravidlo č. 3

Neoslovujte muÏe první
ani mu sama nepi‰te

V první knize vám radíme, abyste muže neoslovovala prv-
ní – dokonce ani nevinným „Ahoj“ nebo „Nevíte, kolik
je hodin?“. Když to uděláte, nejenže ukážete zájem, ale po-
rušujete základní pravidlo seznamování: muž loví ženu.
Pokud na muže promluvíte nebo mu jako první napíšete,
jak zjistíte, jestli by se o vás sám od sebe zajímal? Nijak –
a to je problém!

Důvody, proč ženy oslovují muže nebo jim první píší,
se dají rozdělit do tří základních kategorií. Nejhorším dů-
vodem bývá snaha o navázání vztahu. O něco méně ože-
havým důvodem bývá touha připomenout se muži, který
se vám po schůzce neozval. Třetí důvod bývá, že chcete
s mužem po delší době znovu navázat kontakt. Ve všech
třech případech berete iniciativu do svých rukou a jdete na-
prosto proti pravidlům.

Možná jste hrdá na to, že se nestydíte muže oslovit nebo
mu jako první napsat, jenže tím navazujete vztah, který
by jinak možná vůbec nevznikl. Muž s vámi možná za-
čne chodit, protože se cítí polichocen, nudí se nebo mu
připadáte milá, ale pravděpodobně do vás nikdy nebude
blázen. Možná od něj budete dostávat smíšené signály –
někdy se bude chovat zamilovaně, jindy vás bude ignoro-
vat –, ale takhle vztah podle pravidel nevypadá. Když vás

Pravidla - zlom  1.7.2013  14.01  Stránka 50



51

muž jako první osloví nebo vám napíše, nikdy k vám ne-
bude chovat rozporuplné pocity. Vždycky o vás bude mít
zájem a pořád se vám bude ozývat. Když se s ním dáte
do řeči nebo mu napíšete a vyvine se z toho vztah, mož-
ná nebudete chápat, proč se s vámi partner nakonec roze-
šel. Důvodem je, že jste udělala první krok, to nám mů-
žete věřit.

Ve vztahu podle pravidel vás po prvním rande muž zkon-
taktuje a pozve vás na další schůzku. V žádné fázi vztahu
mu nebudete muset psát první, protože vám vždycky poš-
le esemesku o další schůzce. Pokud už o něm neuslyšíte,
znamená to, že je mezi vámi konec. Jestliže muže přesto
zkontaktujete a budete se snažit vztah udržet při životě
(Skvěle jsem se bavila, díky za večeři! nebo Neozýváš se,
je všechno v pořádku?), používáte lest, která nezabírá.
Možná vztah dokážete ještě trochu protáhnout, ale jed-
noho dne nevyhnutelně skončí tím, že už vám partner ne-
napíše. Ušetřete si čas trápení a nepište muži první – ni-
kdy. Tohle pravidlo se také vztahuje na chat, Facebook
a e-maily, což probereme v dalších kapitolách.

Možná si myslíte: „Vážně? To i v dnešní době musím
čekat, až muž začne?“ nebo „Dnes je přece všechno uvol-
něnější. Moje generace uvažuje jinak!“ Chápeme vaše po-
city. Možná vám připadá šílené nebo moc přísné, že bys-
te neměla muže oslovovat, ani mu sama psát, ale vážně
to funguje! Když jsme před nějakými patnácti lety radily
ženám, aby nezačínaly vztah tím, že muže osloví nebo
mu napíšou, také je to naprosto šokovalo. Když ale vidě-
ly výsledky, rychle se s tím smířily.

Úspěšné ženy často porušují pravidla ze všech nejvíc.
Přou se, že je jejich magisterský nebo jiný titul opravňu-
je jít si v lásce tvrdě za svým, stejně jako když si budují
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kariéru a zařizují bydlení. Jenže byznysmenky znalé pra-
videl dobře vědí, že v kariéře platí jiné zákony než v lás-
ce. Perfektním případem je televizní hvězda Bethenny Fran-
kelová. Frankelová si vybojovala všechno – reality show,
knihy, DVD a podnikání s nápoji –, ale o manžela Jasona
Hoppyho se nesnažila. Frankelová prozradila New York
Times, že k ní Hoppy v klubu přistoupil a oslovil ji, ač-
koli se okolo ní zrovna točil houf fotografů a všichni usi-
lovali o její pozornost. Pokud se takováhle televizní hvěz-
da nezdráhá počkat, až muž udělá první krok, je to dost
dobré i pro vás!

Bohužel spoustě mladých chytrých žen připadá tohle
pravidlo nemoderní. Jedenadvacetiletá novinářka Abby
měla dojem, že pravidla patří do starého železa. V prv-
ním ročníku vysoké školy četla naši první knihu, ale ne-
ztotožňovala se s ní, protože si ráda žila po svém. Tak-
že když do baru vstoupil David a neoslovil ji, šla za ním.
Pomyslela si: „Co nejhoršího se může stát?“ Na Davidovi
se jí líbilo všechno od dlouhých vlnitých vlasů přes trič-
ko Polo se zvednutým límečkem až po sportovní sako
a pantofle L. L. Bean. Pověděla nám, že byl „přesně její
typ“.

Prohodila „ahoj“ a nic víc. David ji také pozdravil
a koupil jí drink. Povídali si dvě hodiny a „šíleně to ji-
skřilo“. Měli rádi stejnou muziku (Coldplay), jídlo (su-
ši), cíl dovolené (Bermudy), sport (basketbal) a seriály
(Mad Men a Zákon a pořádek). Než se rozloučili, dokonce
se několik minut drželi za ruce. Abby z toho slastně mra-
zilo. Mohl by to být ten pravý! Vyměnili si čísla a on řekl,
že jí zavolá.

Druhý den jí napsal: Rád jsem tě poznal. Zrovna jsem
se přestěhoval do hezké garsonky. Co kdybys u mě ně-
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kdy přespala? Uvařím. Abby o dvě minuty později od-
pověděla: Jasně, kdy? David za další dvě minuty odepsal:
Mám fofr v nové práci, ozvu se. Celý týden o sobě ne-
dal vědět. Pak jí poslal esemesku pozdě večer ze za-
městnání. Abbyina nejlepší kamarádka, která se neřídí
pravidly, jí navrhla, aby se ho zeptala, jak jde práce. Řek-
la: „Jestli má fofr, bude mu připadat milé, že se ptáš.“
A tak Abby napsala esemesku: Máš v práci velký stres?
a on odepsal: Ano, díky za zeptání, ale pozvání už nikdy
nezopakoval.

Abby se na nás obrátila, protože nechápala, proč Davida
přestala zajímat. Pohrávala si s nápadem, že mu pošle dal-
ší přátelskou esemesku, ale rozhodla se místo toho napsat
nám. Nerozuměla tomu, proč navrhl setkání a pak se s ní
nesešel, obzvlášť když mu projevovala takovou účast. Byla
si jistá, že v něm našla spřízněnou duši, a nechápala, co
se pokazilo.

Podrobně jsme s ní prošly celý večer a vysvětlily jí, že
on sice může být na pohled i povahou přesně její typ, ale
ona jeho typ zjevně není. Kdyby byla, zamířil by k ní, oslo-
vil by ji a pozval by ji na opravdovou schůzku. Když na
něj promluvila, navázala kontakt, ke kterému by možná
jinak nedošlo. Protože se všechno odehrálo v její režii,
nemohla pochopit, proč není David vstřícnější. My to ale
víme! Když muže neoslovíte, máte šanci zjistit, jak se
sám od sebe zachová. Pokud neudělá první krok, neudělá
ani žádné další, tedy vám nebude posílat esemesky, volat
vám a zvát vás na schůzky. Když muže oslovíte, nepink-
ne míček zpátky na vaši stranu hřiště, protože si s ním v prv-
ní řadě vůbec pinkat nechtěl – jen se snažil být zdvořilý
nebo se cítil polichocený. Když se budete řídit tímhle pra-
vidlem, zjistíte, jestli muž osloví vás – malou brunetu, vy-
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sokou blondýnu na protější straně místnosti anebo žád-
nou ženu –, protože je zadaný a přišel se jen napít. Abby
byla zdrcená, ale připustila, že nejspíš máme pravdu a Da-
vid se nejspíš vypařil právě z tohoto důvodu. Mimocho-
dem, už nikdy o něm neslyšela.

Možná si myslíte: „Samozřejmě že bych muže nikdy
neoslovila tak, jako to udělala Abby – a už vůbec bych
muži nevolala, protože to působí agresivně –, ale s ese-
meskami je to přece jiné. Dnes si všichni posílají ese-
mesky.“ Chápeme to a určitě můžete muži odepsat, jak
uvidíte v pravidle č. 6, ale neměla byste mu psát dřív
než on vám.

Teď se budeme věnovat již dříve zmíněnému druhé-
mu důvodu psaní esemesek. Co když vás muž osloví, jako
první vám zavolá, pozve vás na rande a pak se vypaří?
Chcete mu poslat krátkou esemesku jako: Ahoj, dobře
jsem se s tebou bavila. Jak se máš? Jak dopadlo pový-
šení? To ale nemůžete! Takovou esemeskou dáváte na-
jevo, že stojíte o kontakt a čekáte, až vás muž znovu ně-
kam pozve. Buďte k sobě upřímná a po schůzce mu jako
první nepište!

Ať se vám to líbí nebo ne, po návratu z rande budete mu-
set počkat, až se vám muž ozve a zase vás někam vytáh-
ne. Nemůžete mu připomínat, že existujete. Když mu na-
píšete, aniž by začal on, prodloužíte vztah, který by už
možná jinak skončil. Pokud muž po rande nezavolá ani ne-
napíše, není to proto, že má moc práce, nemocného psa,
stěhuje se nebo šel navštívit bratrance do nemocnice – pro-
stě o vás nemá zájem. Takže žádné esemesky.

Ženy můžou oponovat: „Ale jak pozná, že se mi líbí, když
mu po schůzce nenapíšu, že bych ho chtěla ještě vidět?“
Pozná to z toho, že jste s ním vůbec na rande šla a že jste
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mu odpověděla na esemesku. Psát jako první znamená na-
vazovat kontakt. Muž se možná bude chvíli cítit policho-
cen, ale pak se začne nudit a přesměruje pozornost na ji-
nou ženu, o kterou opravdu stojí, a napíše jí první.

Zamilované ženy jsou neobyčejně důvtipné, pokud
jde o vymýšlení důvodů, proč poslat zprávu dřív než muž.
Chtějí mu poděkovat za pití nebo večeři. Chtějí ho pozvat
na vystoupení kamarádčiny kapely v klubu. Čirou ná-
hodou zrovna mají dva lístky na utkání jeho oblíbeného
baseballového týmu nebo na představení na Broadwayi,
o němž se mezi řečí zmínil. Potřebují si něco vyřídit
kousek od jeho bytu nebo práce a chtějí se u něj zasta-
vit. Uvažují o tom, že by začaly chodit do stejné tělo-
cvičny jako on, a ocenily by, kdyby je tam provedl. Rády
by ho pozvaly na kamarádčinu oslavu třicetin. Chtěly
by mu popřát šťastnou cestu do Kalifornie. A seznam
důvodů by mohl pokračovat pořád dál. Jenže muži bys-
te neměla napsat dřív, než napíše on vám, z žádného dů-
vodu. Je to pronásledování, nefunguje to a jen tím ztrá-
cíte čas.

Šestadvacetiletá zdravotní sestra Mandy se nás e-mai-
lem zeptala, jestli může poslat esemesku muži, se kterým
už rok chvíli chodí a chvíli ne (s takovým scénářem by
se žádná pravidel znalá žena nesmířila). Chtěla mu ozná-
mit, že v Atlantic City hraje jejich oblíbená kapela. Ne-
zavolám mu, ale můžu mu jenom poslat krátkou esemes-
ku? Vážně by to tolik vadilo? Blíží se silvestr a já bych
ho hrozně chtěla strávit s mužem. Probraly jsme s ní celý
vztah. Společní známí je představili na večírku a tu noc
si spolu tři hodiny povídali. Řekl jí, že má krátce po roz-
chodu a „nehledá nic vážného“. Od té doby se viděli osm-
krát, pokaždé ji buď na poslední chvíli pozval na večeři,
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