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TEST

aneb tfiicet osm dÛvodÛ,
proã by se vám mohla hodit
tato kniha

Pokuste se upfiímnû odpovûdût na následující otázky.
Budete-li u nûkteré váhat, smûle pfiejdûte k dal‰í.

Ano, nebo ne

1. Obãas si fiíkám, proã se v‰ichni tolik tlaãí do
partnerství.

2. KdyÏ v nûãem nemám pravdu, jsem celá nesvá.
3. Chci, aby mû ostatní mûli rádi takovou, jaká jsem.
4. V práci jsem víc neÏ doma. UÏ mû i napadlo, Ïe si

nechám vymalovat kanceláfi.
5. Z takzvan˘ch pfiíjemn˘ch lidí mi naskakují

pupínky.
6. ·la jsem nejménû tfiikrát za kmotru. (Za kaÏdého

dal‰ího kmotfience si pfiiãtûte bod navíc.)
7. Vzhled je dÛleÏit˘ jenom u muÏÛ bez penûz nebo

s IQ tykve.
8. Dosáhla jsem vysoké kvalifikace, ale ve svém

oboru nemÛÏu najít uplatnûní.
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9. Nikdy jsem nikoho nepodvedla – vlastnû…
jenom tenkrát.

10. Jsem ve vûku, kdy mÛj názor na matefiství osciluje
mezi tûmito dvûma stanovisky: Dûti jsou mi
naprosto ukraden˘ a JeÏi‰ikriste! Mám nejvy‰‰í ãas!

11. MuÏi se nikdy nezamilují mozkem.
12. ·mírovala jsem mu v mobilu nebo v poãítaãi.
13. Pfieposlala jsem si zprávy z jeho mobilu nebo

e-maily z jeho poãítaãe. (Pfiiãtûte si 3 body.)
14. Bez ohlá‰ení jsem se objevila u nûho v práci.
15. Nûkdy mû napadne, jak je moÏné, Ïe postavili

Velkou ãínskou zeì a vÛbec mû k tomu
nepotfiebovali.

16. Párkrát mi nûkdo fiekl, Ïe jsem citovû závislá –
coÏ je samozfiejmû nesmysl.

17. Roze‰la jsem se s ním tak, Ïe jsem mu poslala
zprávu na mobil nebo nechala vzkaz v hlasové
schránce.

18. Na internetu jsem narazila na jeho fotku a v tu
ránu jsem mûla jasno: za toho se jednou
provdám. (Pfiiãtûte si 10 bodÛ, jestliÏe jste se za
nûho opravdu provdala.)

19. Jsem pfiesvûdãená o tom, Ïe mám nadpfiirozené
schopnosti.

20. Mám nûjak˘ problém a s pomocí odborníkÛ
s ním bojuji víc neÏ pût let.

21. Sleduji zprávy o celebritách. (JestliÏe navíc ráda
ãtete pfiíbûhy lidí, ktefií se vypracovali navzdory
nepfiízni osudu, pfiiãtûte si 8 bodÛ.)

22. Mám takovou nefiest…  ale samozfiejmû s ní
skoncuji, jen co se na obzoru objeví mÛj budoucí
manÏel, pfiísahám.

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom  2.4.2013  10.19  Stránka 6



PROČ JEŠTĚ NEJSI VDANÁ 7

23. Nerada se nûãeho vzdávám. Není nutné pofiád
nûco mûnit. Tohle se dost pfieceÀuje.

24. Vyhledávám muÏe, ktefií jsou na tom líp neÏ já,
mají lep‰í práci, lépe vypadají nebo pocházejí
z lep‰í rodiny.

25. Obãas mû napadne, Ïe jsem tlustá (o‰klivá,
hloupá) – ale v Ïádném pfiípadû netrpím nízk˘m
sebevûdomím.

26. Knihovnu mám napûchovanou psychologick˘mi
pfiíruãkami.

27. âetla jsem Stmívání. (JestliÏe jste knihu doãetla,
pfiiãtûte si 3 body. JestliÏe jste si koupila lístky
na stejnojmenn˘ film v pfiedprodeji, pfiiãtûte si
7 bodÛ. JestliÏe byste byla ochotná ve frontû
na vstupenky nocovat, pfiiãtûte si 23 bodÛ).

28. AlespoÀ jednou jsem si zkusila tanec Single
Ladies.

29. KdyÏ se seznámím s nûjak˘m muÏem, do t˘dne
zjistím, v jakém znamení se narodil.

30. Vím, co je to zabasearch.com.
31. Poslala jsem mu roztomil˘ e-mail, esemesku nebo

hrníãek se zvífiátkem, i kdyÏ jsme spolu vlastnû
nechodili.

32. Otec byl lháfi, sukniãkáfi, gambler, kriminálník
nebo násilník.

33. Matka se pot˘kala s alkoholem, trpûla depresemi
a záchvaty vzteku a byla to krasavice (a umûla se
dokonale oblékat).

34. Sourozenci jsou hezãí, chytfiej‰í a aktivnûj‰í neÏ já
a ostatní jsou jim ukradení.

35. Ná‰ pes se utápûl v depresích nebo trpûl jin˘mi
psychick˘mi problémy.
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36. Mám vybraná jména pro své budoucí dûti.
(Pokud jste se inspirovala filmem Stmívání,
pfiiãtûte si 12 bodÛ.)

37. Jsem svobodná a pofiád nechápu proã.
38. ManÏelství je blbost. A muÏi nestojí za nic.

Jak jste dopadla

Za kaÏdou kladnou odpovûì si pfiiãtûte bod (pfiípad-
nû víc bodÛ). Nepodvádût!

1–9 BODÒ:
DÁ SE ¤ÍCT, ÎE TUTO KNIHU DOCELA
POT¤EBUJETE
Ale nijak zvlá‰È vás nepfiekvapí. Knihu si prolistujte
a potom ji kupte i své svobodné sestfie, nejlep‰í ka-
marádce, kamarádce, která ve skuteãnosti Ïádnou ka-
marádkou není, nebo kolegyni. Povûzte jim, Ïe ta
kniha je tak pitomá, Ïe si ji prostû musí pfieãíst. A Ïe
potom si spolu sednete a v‰em tûm nesmyslÛm se od
srdce zasmûjete. Doufejte, Ïe se i pfiesto nûco uÏiteã-
ného dozvûdí.

10–19 BODÒ:
TUTO KNIHU POT¤EBUJETE
Lékafii nûkdy pacientÛm fiíkají, Ïe je v‰echno v pofiád-
ku nebo – Ïe je sice v‰echno v pofiádku, ale je potfieba
se o sebe starat. Pro vás platí to druhé. Neznamená to,
Ïe nikdy nepotkáte vhodného partnera. Cesta ke spo-
kojenému vztahu ale bude mnohem krat‰í, uvûdomí-
te-li si, co dûláte ‰patnû. Je to jako plíseÀ v bytû – ãím
déle otálíme, tím hÛfi se jí potom zbavujeme. A jestliÏe
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chcete mít od té potvÛrky pokoj nadobro, musíte zjistit,
s jak˘m druhem se vlastnû pot˘káte. A to v téhle knize
zjistíte.

20–29 BODÒ:
TUTO KNIHU NUTNù POT¤EBUJETE
Vá‰ milostn˘ Ïivot pfiipomíná Silvestr po roce plném
tuãného jídla, cigaret a alkoholu. Jste úplnû vyfiízená.
Ale jistû, nûjaká ta svûtlá chvilka sem tam probleskla.
To ale nic nemûní na faktu, Ïe se vám neskonale ule-
vilo, protoÏe to máte koneãnû za sebou a mÛÏete si dát
pár pûkn˘ch novoroãních pfiedsevzetí – a vesele je za-
ãít poru‰ovat. Tato kniha je vá‰ první lednov˘ den –
‰ance vykroãit znovu, a tentokrát správn˘m smûrem.
Pokud se bojíte, Ïe cestou nûkde klop˘tnete a upad-
nete, pak vûzte, Ïe budete mít pod nohama bezpeã-
nou pÛdu a Ïe hned zase vstanete.

30 BODÒ A VÍC:
TUTO KNIHU POT¤EBUJETE JAKO SÒL
To, Ïe ve va‰em milostném Ïivotû nûco pofiádnû skfií-
pe, víte uÏ dávno. BohuÏel mám pro vás je‰tû jednu
(zcela novou) informaci – ve va‰em milostném Ïivotû
skfiípe úplnû v‰echno. Ale nepropadejte zoufalství. Po-
kud se problémÛm postavíte, budete se cítit lépe neÏ
teì – kdy si paliãatû namlouváte, Ïe je v‰echno tak,
jak má b˘t. To je fakt nanic.
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ÚVOD

Bylo vám pfies dvacet a Ïivot se zdál docela fajn: prá-
ce, slu‰ivé obleãky, víkendové flámy a sex s pfiítelem
(nebo s nûk˘m jin˘m) – to v‰e v libovolném pofiadí.
A najednou se nûco stalo. Ale co vlastnû? Oslavila jste
dal‰í narozeniny. Nebo se roze‰la s pfiítelem. Nebo
vás va‰e nejlep‰í kamarádka pozvala na svatbu: sedíte
v kostele v jakÏtakÏ pfiijateln˘ch ‰atech (ty samozfiejmû
vyuÏijete smysluplnûji, aÏ si na nû natáhnete riflovou
bundu a nazujete si ty suprové sportovní boty), dívá-
te se na Ïenicha – na Ïenicha nûkoho jiného (ne Ïe
byste zrovna po tomhle prahla) a zãistajasna, úplnû
poprvé v Ïivotû, vás napadne ta nejabsurdnûj‰í otázka
na svûtû:

Proã jsem pofiád svobodná? Proã se to nejspí‰ hned tak
nezmûní?

Rozum vám fiíká, Ïe na tom, Ïe jste svobodná, není
nic ‰patného.  Proã to tak sakra necítíte? Zdá se vám,
Ïe trãíte kdesi u nádraÏní pokladny a nemÛÏete si kou-
pit jízdenku. Nervóznû projíÏdíte kartu sem tam a –
nic. A vlak s cílovou stanicí Îivot se chystá k odjezdu.
Tato kniha vám pomÛÏe dostat se tam, kde si pfieje za-
kotvit vût‰ina Ïen, které znám (a které si to velmi ne-
ochotnû pfiipou‰tûjí) – do manÏelství. Ale aby nedo‰lo
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hned na zaãátku k m˘lce: tato kniha není o tom, jak
si nûkoho najít. Nehodlám se rozepisovat o muÏích.
Jistû jste uÏ pochopila, Ïe nestaãí nûkoho si najít.
VÏdycky si nûkoho najdete, protoÏe muÏÛ jsou mra-
ky. Jak je ale moÏné, Ïe nejste vdaná, kdyÏ se to po-
tenciálními nápadníky kolem vás jenom hemÏí? Právû
o to nám v této knize pÛjde.

Tato kniha je o vás. O tom, jak˘ typ Ïeny jste. Pfies-
nûji fieãeno o tom, jestli jste na manÏelství vÛbec pfii-
pravena. O tom, co byste mûla zmûnit, pokud na
manÏelství pfiipravena nejste. Urãitû si myslíte, Ïe pfii-
pravena jste. Kdo by si to ostatnû nemyslel, Ïe?

Cílem této knihy je mimo jiné pfiesvûdãit vás, abyste
se na sebe dÛkladnû podívala (a nemhoufiila pfii tom oãi!)
a poctivû si v‰ímala vlastností, kvÛli kter˘m jste se je‰-
tû nevdala. Urãitû nedûláte úplnû v‰echno ‰patnû. Stej-
nû tak nepravdûpodobné ale je, Ïe dûláte v‰echno
dobfie. KdyÏ se rozeberete na kousíãky a kaÏd˘ kousí-
ãek poctivû prozkoumáte, prokáÏete si neocenitelnou
sluÏbu – lépe se poznáte a pfiipravíte se (nebo se lépe
pfiipravíte) na manÏelství.

ManÏelství je zaloÏeno na lásce. Nikoli v‰ak na lás-
ce jako z nûjaké rozjásané reklamy na ‰tûstí. Podsta-
tou manÏelství je láska, která se nebojí rizika, láska
nesobecká, rostoucí z dÛvûry a rozhodnutí milovat
druhého ãlovûka pro to, jak˘ je. Ne proto, Ïe od nûho
nûco poÏadujete – byÈ to nûco je, Ïe ho chcete milo-
vat (a samozfiejmû se za nûho vdát a mít s ním dûti).

Nic sloÏitého v tom nehledejte. TouÏíte-li po sÀat-
ku, projevujte víc lásky. Nechtûjte pfiijímat víc lásky.
Chtûjte lásku projevovat. ProÏívat ji. ZtotoÏnit se s ní.
Vidût ji v‰ude kolem.  

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom  2.4.2013  10.19  Stránka 12



PROČ JEŠTĚ NEJSI VDANÁ 13

¤eãeno s Madonnou (vím, Ïe to pÛsobí lacinû) –
otevfiete srdce.

O mé maličkosti

No a teì nûco o mé maliãkosti: kdo vÛbec jsem a proã
byste mûla brát mé rady váÏnû? Aby bylo jasno – ne-
jsem Ïádná kovaná odbornice na vztahy, která nikdy
v niãem nechybovala. Jsem spí‰ prav˘ opak. A urãitû
vám neposkytnu zaruãen˘ recept na to, jak stanout
pfied oltáfiem. Ve vztazích jsem se beznadûjnû plácala
a zachránilo mû jenom to, Ïe jsem na sobû usilovnû
pracovala. Pfiipadám si tak trochu jako Robert Dow-
ney Jr. v Ïenském provedení. UÏ deset let jsem nûco
mezi sexuoloÏkou, kouãem milostného Ïivota a do-
hazovaãkou. 

Svou „práci“ vykonávám u nápojového automatu,
v jídelnû, v kavárnû nebo na toaletách – a vût‰inou
v dobû, kdy bych se mûla vûnovat tomu, co mû sku-
teãnû Ïiví. (Jsem filmová a televizní scenáristka a pfied-
tím jsem patnáct let psala zprávy.)

Ne Ïe bych „klienty“ nûjak vyhledávala. Spí‰ jsem
se v rámci svého osobního rÛstu (osobní rÛst jsem nut-
nû potfiebovala) zab˘vala tím i oním a to, co jsem se
doãetla (a sama zaÏila nebo vypozorovala), jsem pak
vykládala na potkání. A po nûkolika letech jsem si ke
svému velkému pfiekvapení uvûdomila, Ïe tím vlastnû
pomáhám druh˘m. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem
ve velkém nákupním centru v Beverly Hills potkala jed-
nu známou. Nad‰enû se ke mnû vrhla a zaãala mi vy-
právût, jak jsem jí tehdy pfied dvûma lety v té kavárnû
otevfiela oãi, jak jí rozhovor se mnou pomohl a Ïe teì
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Ïije se skvûl˘m chlapem a Ïe ho vroucnû miluje. No
není to úÏasné? Zaplavila mû vlna radosti. Tû‰ilo mû,
Ïe jsem sv˘m nepatrn˘m dílem pfiispûla k tomu, aby
se svût zmûnil k lep‰ímu. (O ãem jsme se v oné kavárnû
bavily, se doãtete v deváté kapitole.)   

Dal‰í podobná setkání na sebe nenechala dlouho
ãekat. Za ty dlouhé roky jsem nasmûrovala k manÏel-
ství bezpoãet Ïen – ne proto, Ïe jsem je nauãila, jak si
nûkoho najít. Nauãila jsem je pohlíÏet na jejich Ïen-
ství jin˘ma oãima. Pochopily, jak mají vnímat samy
sebe a jak v tom chodit – a za nûjakou dobu si to ma-
‰írovaly pfiímo k oltáfii.

Dále je tfieba konstatovat, Ïe mám doma ãtrnáctile-
tého puberÈáka. Mnohokrát jsem nûkde tvrdila a teì
to budu tvrdit znovu, Ïe ãtrnáctilet˘ puberÈák je nûco
jako manÏel v embryonálním stadiu. âasto si fiíkám, Ïe
by nebylo od vûci pozvat si domÛ pár svobodn˘ch ka-
marádek, aby pochopily, co jsou ti muÏi vlastnû zaã.
Tím nechci naznaãit, Ïe jsou nezralí. V‰ichni muÏi ale
v sobû mají kus ãtrnáctiletého kluka – a takov˘ ãtr-
náctilet˘ kluk si v˘bornû rozumí s tou holkou z osmé
tfiídy, jakou jsem kdysi byla já. JestliÏe chci mít muÏe
(a sama sebe) ráda, musím prostû tuhle nedospûlost
v nás brát v úvahu.

A teì se musím svûfiit s nûãím opravdu dÛleÏit˘m:
Byla jsem vdaná i rozvedená – celkem tfiikrát. (Ano, tfii-
krát.) V osmdesát˘ch letech, v devadesát˘ch letech
i v novém století. A nezahálela jsem ani mezi jed-
notliv˘mi sÀatky – v té dobû se mi podafiilo navázat tfii
váÏné známosti (tak váÏné, Ïe se dotyãní ke mnû
nastûhovali) a ãtyfii ménû váÏné váÏné známosti. No
a samozfiejmû jsem nev˘slovnû trpûla kvÛli v‰em tûm
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hochÛm, ktefií prostû nebyli k mání a ktefií mû nemohli
nebo nechtûli milovat. Jak vidíte, byla jsem ãiperka.

Za ta desetiletí, kdy jsem se ãile seznamovala a vdá-
vala, jsem pokazila, co se dalo. Zniãila jsem témûfi kaÏ-
d˘ smyslupln˘ vztah a tvrdo‰íjnû budovala to, co bylo
od samého poãátku odsouzeno k nezdaru. Tolikrát
jsem ‰lápla vedle, aÏ jsem koneãnû pochopila, co fun-
guje a co ne. V‰echny své omyly jsem dÛkladnû pro-
zkoumala a porozumûla jim dost na to, abych teì
mohla radit jin˘m. Vím, kde chybujete, protoÏe va‰ich
chyb jsem se dopou‰tûla i já. Ochotnû uznávám, Ïe
moje schopnosti zachovat si manÏelství mohou budit
pochyby – po v‰em, co jsem dosud pfiedvedla. Ov‰em
vstoupit do manÏelství – to uÏ je jiná. Na muÏe, ktefií si
mû chtûjí vzít (nebo ktefií se mnou chtûjí alespoÀ Ïít),
pÛsobím jako magnet. (Moje dal‰í silná stránka je upo-
vídanost.) Hodnû jsem o tom pfiem˘‰lela a dospûla
jsem k závûru, Ïe na mnû není nic mimofiádného – aÏ
na to, Ïe umím b˘t milá a vûrná a Ïe se se mnou muÏi
nenudí. Spousta Ïen má mnohem lep‰í pfiedpoklady
pro manÏelství neÏ já, a pfiesto zÛstávají svobodné.

Domnívám se, Ïe takové úspûchy slavím proto, Ïe si
vybírám muÏe, ktefií se nebojí závazkÛ. A Ïe muÏe, kte-
fií se mnou do toho nejsou ochotni jít, nechám pla-
vat – coÏ je velmi dÛleÏité a ãasto nesrovnatelnû tûÏ‰í.
Není to ale jenom moje zásluha. Na mém chování se
podepsala skuteãnost, Ïe jsem vyrostla v pûstounsk˘ch
rodinách. KdyÏ jsem se zaãala seznamovat, pfiedse-
vzala jsem si, Ïe se budu vyh˘bat muÏÛm, ktefií by mû
mohli opustit. Pokusím se to pfiiblíÏit na pfiíkladech
americk˘ch prezidentÛ: touÏila jsem po citliv˘ch a ohle-
dupln˘ch muÏích, schopn˘ch zhfie‰it tak nanejv˘‰ my‰-
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lenkou – prostû po takov˘ch Jimech Carterech. Billa
Clintona bych samozfiejmû poslala rovnou o dÛm dál –
aÈ se i s tím sv˘m saxofonem natfiásá pfied jinou kraso-
tinkou. Takov˘ pfiítel bylo to nejhor‰í, co by mû mohlo
potkat. A to pomíjím tu úplnû nejdûsivûj‰í variantu –
Ïe bych se za podobného v˘lupka vdala.

Tady bych se ráda na chvíli zastavila. Nepochybnû
vám vrtá hlavou, jak je moÏné, Ïe jsem se pfiesto pfie-
se v‰echno tolikrát vdala (a rozvedla)  –  navíc ve vûku,
kdy jsem nemûla jedin˘ ‰ediv˘ vlas. Natrefila na samé
‰patné muÏe, fiíkají si nûktefií. A hodnû lidí pfiedpo-
kládá, Ïe jsem na manÏelství zanevfiela, kdyÏ jsem se
tfiikrát rozvedla. Ani jedno není pravda. Dovolte mi ale
struãné shrnutí mého partnerského Ïivota:

ManÏel ã. 1: Druh˘ kluk, s kter˘m jsem spala. Zaãali
jsme spolu chodit, kdyÏ mi bylo sedmnáct. (BudiÏ mu
pfiipoãteno k dobru, Ïe si myslel, Ïe je mi devatenáct,
jak jsem mu tvrdila.) Vzali jsme se (na lodi) po dvou
letech, coÏ je na námluvy rozumnû dlouhá doba. Byl
o deset let star‰í, mûl akademick˘ titul a skvûlou prá-
ci v jedné z nejlep‰ích firem (kde, mimochodem, po
dvaceti osmi letech stále pracuje). Zkrátka a dobfie,
vdala jsem se za vynikajícího kluka z vynikající rodiny.
Mûlo to jedin˘ háãek…  mû. Byla jsem pfiíli‰ mladá.

ManÏel ã. 2: O tfiináct let pozdûji jsem se v práci se-
známila se sympaÈákem Danem. Po ‰esti mûsících –
v jednatfiiceti letech – jsem zjistila, Ïe jsem tûhotná.
ProtoÏe jsem si zoufale pfiála mít rodinu, o jaké jsem
jako malá holka snila, bylo mi hned jasné, co mám dû-
lat – usadit se. BohuÏel jsem ale nevûdûla, jak na to.

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom  2.4.2013  10.19  Stránka 16



PROČ JEŠTĚ NEJSI VDANÁ 17

A jelikoÏ mû celé dûtství nûkdo opou‰tûl, zachovala
jsem se tak, jak to pro mû bylo pfiirozené: ode‰la jsem.
Odstûhovala jsem se sice jenom o pût kilometrÛ dál,
ale pfiesto – neunesla jsem blízkost druhého ãlovûka,
kterou od manÏelství s vyrovnan˘m a laskav˘m muÏem
oãekáváme. Nechci se na nic vymlouvat; takhle to pro-
stû bylo. Dneska bychom oba mohli získat ocenûní
za pfiíkladnou spolupráci pfii v˘chovû na‰eho dítûte,
kdyby se nûco takového udûlovalo. 

ManÏel ã. 3: Jako poslední (coÏ samozfiejmû nezna-
mená, Ïe v mém Ïivotû sehrál ménû dÛleÏitou roli neÏ
jeho pfiedchÛdci) vstoupil na scénu Paul. Vzali jsme se,
kdyÏ mi bylo ãtyfiicet. Rozvedli jsme se, kdyÏ mi bylo ãty-
fiicet jedna. Do Paula jsem se vyloÏenû zbláznila – hle-
dala jsem ho cel˘ Ïivot. Díky nûmu jsem pochopila, co
znamená slovní spojení „spfiíznûná du‰e“. Je to v˘raz
pro ãlovûka, kter˘ vám rozjitfií ty nejhlub‰í rány z dût-
ství. âasem jsem si uvûdomila, Ïe Paul se v tom nej-
lep‰ím (i v tom nejhor‰ím) podobá mému otci. Zálet-
nictví neprovozoval z dlouhé chvíle, bylo to pfiímo jeho
Ïivotní poslání. Zhruba osm mûsícÛ po svatbû usoudil,
Ïe by si mohl zaãít s jakousi jednadvacítkou. Moudfie
jsem ho tedy poÏádala, aby se odstûhoval. Bolelo to, bo-
lelo to mû i mého syna, ale v‰echno zlé je k nûãemu
dobré – díky této palãivé Ïivotní zku‰enosti jsem na‰la
svobodu, skuteãnou svobodu.

Do kaÏdého vztahu jsem se vrhala pronásledována
touhou po ideálu. Pfiála jsem si muÏe, kter˘ by mû
fascinoval, kter˘ by byl sexy a – ano – muÏe, kterého
jsem nemohla získat. Hledala jsem pana BoÏského
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a nacházela jsem bolest. VÛãi seriálu Sex ve mûstû mám
jednu zásadní v˘tku: souÏití s panem BoÏsk˘m líãí
jako Ïádoucí a dokonce jako moÏné, a pfiitom ideál-
ní muÏ zÛstane tam, kde je jeho místo  –  v fií‰i snÛ.

KaÏd˘ narkoman vám potvrdí, Ïe únik do fií‰e snÛ
stojí spoustu ãasu a spoustu bolesti. Kdyby to totiÏ tak
nebylo, v‰ichni bychom se tam uÏ dávno se‰li.

Zkrátka a dobfie, moje manÏelství se „rozpadla“ –
nebo pfiesnûji fieãeno „ztroskotala“, protoÏe jsem na nû
nebyla zralá.

Aha, takže proto

Pokud jste doãetly aÏ sem, pak vám ráda pfiedstavím
své názory star‰í sestry na to, jak milovat víc a lépe.
Zábavnou formou, do které jsem pfiimíchala trochu
psychologie a duchovna, se dozvíte, jak si mÛÏete po-
moct samy. Zásady zde uvedené mají potenciál zmû-
nit vám Ïivot. Pokusím se vám vlít do Ïil nadûji, kterou
jste pfied mnoha lety ztratila. Uvûdomíte si, Ïe se dá
ledaco dûlat a Ïe staãí jenom chtít.

V knize najdete deset kapitol. V kaÏdé pfiekonáme
jednu pfiekáÏku, která vám moÏná stojí v cestû ke spo-
kojenému partnerskému Ïivotu. Moje doporuãení zní:
celou knihu si pfieãtûte – ãtûte s otevfienou myslí i srd-
cem. Poté se vraÈte k problémÛm, na kter˘ch byste
mûla zapracovat. KaÏdé oblasti vûnujte t˘den. ZtotoÏ-
nûte se s my‰lenkami, které vám pfiedkládám, zkuste
se fiídit uveden˘mi doporuãeními. Pak se pfiesuÀte
k dal‰í kapitole nebo oblasti, v níÏ jste objevila nûja-
kou potíÏ. Nov˘ pohled na lásku a na vztahy postup-
nû pfiijmûte za svÛj a zaãleÀte do svého Ïivota. 
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Nespûchejte. Není to Ïádn˘ sprint. Ani maraton.
Prostû si jednoho chladného podzimního dne vyrazí-
te na v˘let. Obãas se cestou do kopce trochu zad˘-
cháte, vût‰inou ale budete procházet nenároãn˘m
terénem a tû‰it se z krajiny kolem.

V úvodu kaÏdé kapitoly vám struãnû vysvûtlím její
název – tedy to, ãím se budeme zab˘vat. Hned na za-
ãátku se napfiíklad dozvíte, co to obná‰í, kdyÏ jste pfie-
hnanû emancipovaná. V ãásti Co se skr˘vá pod slupkou se
pokusíme prokousat k jádru problému. Do kaÏdé ka-
pitoly jsem zafiadila pasáÏ Z mého Ïivota. Zde odhalím
nûkteré v˘znamné i ménû v˘znamné okamÏiky svého
Ïivota, v nichÏ jsem zpackala to, co se moÏná chystáte
zpackat i vy. A v ãásti nazvané Proã je‰tû není (napfiíklad
Lisa) vdaná? uvidíte, Ïe v tom nejste sama a Ïe s ne-
úspûchy se pot˘kají i jiné chytré Ïeny. Lépe si tak uvû-
domíte, co dûláte ‰patnû, protoÏe na druh˘ch jsou
chyby vÏdycky nápadnûj‰í.

V podkapitole Co byste mûla vûdût o muÏích vám pro-
zradím, co jsem se za v‰echna ta léta o muÏích dozvû-
dûla. MoÏná vás potû‰í, Ïe muÏi provádûjí rÛzné vûci
jen tak, neprovádûjí je vám – vy se k tomu ãistû náho-
dou nachom˘tnete. Jsem jaksi shovívavûj‰í, kdyÏ si ten-
to fakt pfiipomenu.

Potom si povíme, co na sobû budete muset zmûnit.
A fieã vÛbec nebude o make-upu, úãesu nebo o tom,
jestli se vyplatí postávat v supermarketu poblíÏ sekce
mraÏen˘ch potravin nebo na jin˘ch muÏi vyhledáva-
n˘ch místech. Budeme se bavit o tom, jak se zmûnit
uvnitfi – jak zmûnit svÛj postoj k muÏÛm, manÏelství
a sobû. ProtoÏe není jednoduché nûco zmûnit (jinak
by se lidé mûnili jako mávnutím kouzelného proutku),
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dostane se ke slovu i ona psychologie a duchovno (Ïád-
né strachy, nebudu to pfiehánût) a vy se dozvíte, jak
to v‰echno provést v praxi. Nakonec pfiijde na fiadu ka-
pitolka, která je stejnû dÛleÏitá jako v‰echny ostatní
a která se jmenuje Co vám va‰e nejlep‰í kamarádka (ma-
minka, kolegynû, b˘val˘ pfiítel) zatajila. V ní si pfieãtete,
co by vám lidé, ktefií vás mají rádi, fiekli, kdyby se ne-
báli. A jelikoÏ se bojí, dozvíte se to ode mû, od úplnû
cizího ãlovûka. No – od cizího ãlovûka –, prozradím
toho na sebe tolik, Ïe na konci knihy budete na v‰ech-
ny moje prohfie‰ky pohlíÏet tak, jako by se jich do-
pustili va‰i blízcí. A doufám, Ïe se vám alespoÀ mihne
hlavou, Ïe byste mû mohla pozvat na svatbu.

A teì jedno varování: aÏ si v‰echno tohle probere-
me, zfiejmû vás trochu vyvedu z míry: navrhnu vám to-
tiÏ, abyste se obrátila k bohu. Nepanikafite prosím,
hned to vysvûtlím! Nejde mi ani tak o vousatého dû-
deãka na obláãku a kostel s malbou na stropû – spí‰
o cosi za hranicí ãisté racionality, o nûco, na co je lid-
sk˘ rozum krátk˘. VÏdyÈ manÏelství je koneckoncÛ du-
chovní cesta. I pro takové holky jako vy.

Jde o to, Ïe v manÏelství máme moÏnost cviãit se
v lásce k druhému ãlovûku, aãkoli se nám zdá, Ïe si to
zrovna nezaslouÏí. Láska je totiÏ ve své podstatû du-
chovní cviãení – lidé nejsou dokonalí a milovat ne-
dokonalosti je tûÏké. MuÏ si zfiídkakdy poãíná tak, jak
chcete vy. Ale protoÏe ho pfiesto milujete a protoÏe jste
se rozhodla b˘t milá, opravdová, pfiející a pfiedev‰ím
vlídná sama k sobû a ve v‰ech tûchto ctnostech se chce-
te cviãit, najdete to, co hledáte: lásku.

A vÛbec mû nepfiekvapí, kdyÏ se nakonec vdáte.
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JSTE PŘEHNANĚ
EMANCIPOVANÁ 1
aneb nemÛÏete se vdát, protoÏe máte
vztek a strach

1. Chodí kolem vás ostatní po ‰piãkách  – a vám
se to sv˘m zpÛsobem líbí?

2. Rozpálíte se dobûla, kdyÏ vám nûkdo fiekne, Ïe
byste mûla b˘t na muÏe pfiíjemná?

3. Tvrdili o vás muÏi, s kter˘mi jste chodila, Ïe si
druhé drÏíte od tûla?

Vûci se mají takhle: Vût‰ina muÏÛ si chce vzít Ïenu, kte-
rá je na nû milá. To znamená, Ïe jim poskytne sex,
má dobrou náladu a obãas – ov‰em ne do té míry, Ïe
by ji to v˘raznû obtûÏovalo – uvafií, poskládá prádlo
nebo udûlá nûco jiného, co by dotyãn˘ mohl udûlat
sám, kdyby nebyl tak lín˘. A tohle v‰echno dûlá milá
Ïena jen tak – z lásky.

Sedí tenhle popis na vás? JestliÏe jsem vás teì zved-
la ze Ïidle, pak odpovûì pravdûpodobnû zní: Ne.

Ale proto je‰tû nemusíte b˘t pfiehnanû emanci-
povaná. Pfiehnanû emancipovaná jste proto, Ïe vás roz-
zufií, Ïe by po vás nûjak˘ muÏ mohl v˘‰e zmínûné vÛbec
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vyÏadovat. Pfiehnanû emancipovaná jste proto, Ïe se
cítíte vÛãi muÏÛm (a vÛãi Ïenám, které takové muÏe
chtûjí) nadfiazená. Proto, Ïe obracíte oãi v sloup, aniÏ
si to uvûdomujete; proto, Ïe se kfieãovitû usmíváte. Vy-
zafiuje z vás nûco, ãeho se ostatní tak trochu bojí. A vám
to nevadí – a kdybyste byla k sobû opravdu upfiímná,
musela byste si pfiiznat, Ïe se vám to dokonce líbí. Tak
trochu.

Takhle tedy vypadá pfiehnaná emancipace.
Nejde ani tak o osobnostní rys; spí‰ o urãitou ener-

gii. A na ní není nic ‰patného. Máme ji v sobû v‰ich-
ni. Brání nás a nedopustí, abychom se nechali vyuÏívat.
Ve vztazích (a v Ïivotû vÛbec) ji vût‰inou drÏíme na
uzdû. Tu popustíme, aÏ kdyÏ nadejde vhodná chvíle –
pfii tvrdém obchodním jednání nebo jsme-li v ohro-
Ïení; nikoli ale na veãefii s pfiáteli.

V du‰i svobodn˘ch Ïen ale emancipace velmi ãasto
zbytní. MoÏná proto, Ïe takové Ïeny byly kdysi pova-
Ïovány za moderní. V dobách mého dospívání a mlá-
dí – v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech – byly dívky
hrdé na to, Ïe jsou emancipované, nezávislé a Ïe mají
v‰echno pod kontrolou. Znamenalo to, Ïe v profesním
i rodinném Ïivotû umí dosáhnout svého. Bylo to zú-
ãtování s dlouh˘mi léty útlaku ze strany muÏÛ. Îeny
mûly na takov˘ postoj nárok. Dával jim sílu a pocit
moci. 

Ve vûcech seznamování a manÏelství (a matefiství)
je ale tohle na pfiekáÏku, kterou není vût‰ina muÏÛ
(a Ïen) ochotna pfiekonat. Kdo by ostatnû chtûl Ïít
s ãlovûkem, jenÏ má pofiád v‰echno pod kontrolou? 
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Co se skrývá pod slupkou

KdyÏ jste pfiehnanû emancipovaná, máte vztek. To si
o sobû nejspí‰ nemyslíte. Zfiejmû se domníváte, Ïe jste
nesmírnû bystrá, pfiípadnû (pokud jste absolvovala nû-
jaké ty psychoterapie) Ïe si umíte stanovit hranice nebo
Ïe jste zvídavá intelektuálka a o v‰em ráda dumáte a de-
batujete. Ve skuteãnosti jste jenom na‰tvaná. Na mat-
ku. Na farmaceutick˘ prÛmysl. Na Sarah Palinovou.
A úplnû nejvíc na muÏe. ·tve vás, Ïe vám mÛÏou ublí-
Ïit, Ïe vás mÛÏou odmítnout a Ïe se rozbûhnou za kde-
jakou dvacetiletou holãiãkou a vybodnou se na takovou
skvûlou a schopnou Ïenu, jako jste vy. 

Tak o tomhle se pfiesvûdãujete. Já to ale vidím jinak:
muÏÛm nevadí skvûlé a schopné Ïeny. MuÏÛm vadí
Ïeny citovû nestabilní, protivné, ustra‰ené, zatrpklé,
chladné a hlavnû Ïeny, které neumí projevit lásku.

MuÏe dûsí, kdyÏ máte vztek. Samozfiejmû vám to ne-
fieknou, protoÏe si to alespoÀ v polovinû pfiípadÛ ne-
uvûdomují. Jako matka syna zfietelnû vidím, jak velk˘
vliv na muÏe máme a jak hluboké stopy v nich na‰e zlo-
ba zanechává. Samozfiejmû nemluvím o vzteku, kter˘
vás pfiepadne, kdyÏ si va‰e ratolest ne a ne zvednout
ze zemû ponoÏky. Mám na mysli onu niternou, vrost-
lou zlobu, kterou nehodláte zkrotit, protoÏe jste pro-
stû taková, a va‰e dítû aÈ se s tím popere, jak umí.
Vezmûme to ale pûknû po pofiádku. KaÏd˘ muÏ má
pfiece matku, ne? A tak jako se my musíme v partner-
sk˘ch vztazích vyrovnávat se vzorci chování, které nám
v‰típil otec, vypofiádávají se muÏi s tím, co do nich vlo-
Ïila matka. Matka pfiedstavovala pro muÏe v prvních
letech jeho Ïivota v‰echno: lásku, zklamání, v˘tky i slad-
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kosti. Její vliv na du‰i muÏe je tak obrovsk˘, Ïe ho není
moÏné pfiecenit. Nemám pfiitom na mysli konkrétní
matku; chci spí‰ zdÛraznit fakt: kaÏd˘ muÏ má nûjakou
matku. A co teprve kdyÏ si uvûdomíme, Ïe kaÏd˘ muÏ
kdysi Ïil v jejím tûle! To je pofiádnû silná káva, Ïe?

Z tohoto dÛvodu musíme dbát na to, jak dáváme
prÛchod zlosti (totéÏ ale samozfiejmû platí i pro
muÏe). Vím, Ïe vám nepfiipadá fér starat se o strachy
a nejistoty dospûlého muÏe jenom proto, abyste se vda-
la – ale pfiesnû tohle budete jako manÏelka dûlat. A ne-
hledejte prosím v tûchto slovech despekt. Ostatnû
stejnû si budete poãínat jako matka – pokud se roz-
hodnete mít dûti, budete se muset starat o jejich stra-
chy a nejistoty. Pokud se necháte zamûstnat, budete se
muset starat o strachy a nejistoty svého ‰éfa. Pokud bu-
dete chtít mít pfiátele, budete se muset…

No myslím, Ïe víte, o co mi jde. Budete se muset
nauãit ovládat vztek.  

Z mého života manželky

Ve dvaceti jsem byla protivná, panovaãná a vdaná.
I protivné a panovaãné Ïeny si pr˘ mÛÏou najít man-
Ïela – ostatnû jsem toho Ïiv˘m dÛkazem. V manÏelství
nesnesiteln˘ch Ïen (a jistû i v manÏelství nesnesitel-
n˘ch muÏÛ) ov‰em chybí partnerská vfielost a úcta.

Nebyla jsem skrz naskrz ‰patná. Umûla jsem vtipnû
konverzovat a mûla jsem smysl pro dobrodruÏství –
nikdo se se mnou nenudil. BohuÏel jsem se ale ne-
umûla ovládat a jednala jsem nevhodnû. Nestanovila
jsem si Ïádné hranice. Na ostatní jsem se dívala skrz
prsty a nebyla jsem ochotná si to pfiipustit. Svût se mu-
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sel toãit tak, jak jsem chtûla já, a bylo mi jedno, jestli
na to nûkdo (citovû) doplatí.

Byla jsem prostû pfiehnanû emancipovaná.  A tak
jsem se taky chovala:

1. Ovládala jsem druhé. Umûní ovládat druhé je ve va-
‰em arsenálu pfiehnanû emancipované Ïeny ta nejsil-
nûj‰í zbraÀ. Nikdo nesmí udûlat nûco, co se vám
nelíbí. Nedáte mu k tomu pfiíleÏitost. V‰ichni kolem
vás musí chodit po ‰piãkách. 

KdyÏ jsem cítila, Ïe se nûkdo chystá k nûãemu, co
mi není po chuti, nebo Ïe chce nakousnout nûjaké pro
mû nepfiijatelné téma, strnula jsem a grimasou (v pfií-
padû nutnosti i patfiiãn˘m zvukov˘m doprovodem)
jsem vyjádfiila svou naprostou nelibost. A ten, kdo mû
znal víc neÏ pÛl roku, okamÏitû pochopil, Ïe se má
drÏet zpátky. âasem mi v Ïivotû zÛstali jenom lidé
ochotni podfiídit se – a já jsem se mylnû domnívala,
Ïe si poãínám jako mladá sympatická dáma.

ÚSMĚV, PROSÍM!

Urãitû jste uÏ sly‰ela, Ïe muÏi vnímají okolní svût pfie-
dev‰ím vizuálnû. Proto taky dávají pfiednost pornu
pfied erotikou. Tím to ale nekonãí. Z uvedeného fak-
tu plyne i to, Ïe muÏi o vás získávají spoustu infor-
mací právû prostfiednictvím zraku. A proto si (vím, Ïe
má rada bude pÛsobit divnû, ale pfiesto ji neberte na
lehkou váhu) dávejte pozor na mimiku a fieã tûla. Nû-
které mé kamarádky se tváfií pfií‰ernû, a vÛbec to ne-
vûdí – jinak by s tím totiÏ nûco udûlaly.
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2. Manipulovala jsem druh˘mi. Manipulativním chová-
ním druhé nenápadnû nutíte, aby dûlali to, co chce-
te vy, a nezanecháte pfiitom Ïádné fyzické dÛkazy.
Tfieba pfied partnerem prohodíte, Ïe jist˘ XY má jeden
stra‰nû odporn˘ zlozvyk. A ãistû náhodnou se jedná
o zlozvyk, kter˘ má i vá‰ muÏ a za kter˘ ho ve dne v noci
peskujete. A samozfiejmû chcete, aby s tím okamÏitû
skoncoval. 

Pokud tahle metoda nezabere, pfiijdou na fiadu v˘-
ãitky a v˘hrÛÏky. Partnerovi sdûlíte, Ïe jestliÏe si ne-
bude poãínat v souladu s va‰ím pfiáním, tak buì
onemocníte rakovinou  nebo od nûho odejdete.
3. Ustaviãnû jsem kritizovala. Zcela samozfiejmû jsem vy-
cházela z pfiedpokladu, Ïe nikdo nedûlá nic dobfie. Ho-
tovo – víc jsem se tím nezab˘vala. Pochopitelnû jsem
si také myslela, Ïe jsem automaticky lep‰í neÏ ostatní.
JestliÏe se tedy chováte stejnû, je vám uÏ jasné, co jste
zaã.
4. Byla jsem zlá. Pokud mi nûkdo nûco provedl – nebo
pokud se mi zdálo, Ïe mi nûco provedl, stfielhbitû jsem

Mûjte na pamûti, Ïe v mimice a chování se odrá-
Ïí to, co si myslíte a co cítíte. Obliãej na vás spoleh-
livû prozradí, Ïe se vám v hlavû honí vztek, kritika
a stres. Staãí sevfiené rty, tvrd˘ pohled, úsmû‰ek, trh-
nutí ramenem – tím v‰ím o sobû fieknete nûco, co
nechcete.

Na‰tûstí ale existuje snadná pomoc: úsmûv! Upfiím-
n˘ úsmûv. Zvedne náladu lidem okolo i vám. A vy na-
víc budete tisíckrát atraktivnûj‰í.
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mu to vrátila i s úroky. Buì jsem mu svou v˘tku ne-
omalenû vmetla do tváfie nebo jsem ho nûjak poníÏila,
aby si nebyl tak jist˘ v kramflecích, nebo (nejoblíbe-
nûj‰í zpÛsob) jsem mu to zkrátka pofiádnû vytmavila.
Dûs bûs.

Divím se, Ïe jsem v‰echny své nápadníky nezapudi-
la. A ke v‰emu jsem vÏdycky a ve v‰em musela mít prav-
du. Nejvíc ze v‰eho (víc neÏ milovat) jsem totiÏ chtûla
manÏela ovládat. MoÏná to pÛsobí iracionálnû, ale zase
tak moc scestné to není. Hroznû jsem se bála, Ïe mi
nûkdo ublíÏí. Nechtûla jsem b˘t zranitelná. Dûsilo mû,
Ïe bych tomuto ãlovûku, tomuto muÏi dovolila, aby
nade mnou mûl moc jako manÏel. S tou pfiedstavou
jsem se nedokázala vyrovnat. Pfiesnûji fieãeno jsem se
s ní vyrovnala tak, Ïe jsem nazula vysoké nale‰tûné ãer-
né boty a vzala si biãík, a vÏdycky kdyÏ se mi zachtûlo,
jsem jím ‰vihla. KdyÏ si uvûdomíte, jak hrozn˘ jsem
mûla strach, nemÛÏete se divit, Ïe jsem se chovala tak,
jak jsem se chovala.

Proč ještě není Leanne vdaná

Pfiehnanû emancipovaná je i moje kamarádka Lean-
ne. Projevuje se to pofiádnû nabrou‰en˘m jazykem.
Jako by nedovedla pochopit, Ïe muÏi jsou lidské by-
tosti a Ïe mají cit. Nûkdy mû napadne ji natoãit a po-
tom jí nahrávku pustit. BûÏnû totiÏ mluví tak, jako
kdyÏ jiné Ïeny vztekle kfiiãí. Kdyby se vidûla, moÏná
by se jí udûlalo nevolno a koneãnû by si snad uvû-
domila, proã jí to s muÏi nevychází a jak˘m dojmem
na nû pÛsobí.
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Nikdy nezapomenu na scénu, kterou pfiedvedla na
veãefii s Erikem. Eric byl sympaÈák a pracoval v rekla-
mû. Mám ãich na muÏe, ktefií to myslí váÏnû – a Eric
to váÏnû myslel. Snad mohl je‰tû o nûjak˘ ten centi-
metr vyrÛst, ale jinak byl moc fajn a navíc by dokázal
bez problému zajistit sebe i rodinu. Vûdûla jsem, Ïe
pro Leanne (na rozdíl ode mû) jsou tyto vûci dÛleÏi-
té, a tak jsem mûla velkou radost. A zdálo se, Ïe Lean-
ne se Erikovi opravdu líbí.

V té dobû si Leanne zoufale pfiála mít partnera. Sa-
mozfiejmû, odmítala si to pfiipustit. Nechtûla b˘t zou-
falá. Byla uÏ tak dlouho sama, aÏ ji napadlo, Ïe to není
jenom tak a Ïe nûco není v pofiádku. Ano, nûco oprav-
du nebylo v pofiádku – ostatní (hlavnû muÏi) si toho
v‰imli okamÏitû. JenomÏe ona si to odmítala pfiiznat
a nalhávala si, Ïe je tak úÏasná, a proto muÏÛm nahá-
ní strach. Eric nám vyprávûl, jak nedávno pracoval na
jedné reklamû na pivo a jak ji znovu a znovu pfiedûlá-
val a jak klient navrhoval jinou verzi, která se Erikovi
moc nezamlouvala. A vtom Leanne zãistajasna vy‰tûk-
la jakousi jedovatou poznámku. Erikovi rázem ztuhl
úsmûv na rtech; radost z toho, Ïe si mÛÏe popovídat
o své práci, byla tatam. A Leanne si myslela, jak není
vtipná.

Nebyla vtipná, zato byla zase sama. Eric ji nako-
nec nepoÏádal ani o telefonní ãíslo, pfiestoÏe na nûho
pfiedtím oãividnû zapÛsobila. Leanne kaÏdého muÏe
okamÏitû odmítne, protoÏe mu nechce dát moÏnost,
aby on odmítl ji. Takhle se brání. A vÛbec to neví. Je
zlá, protoÏe má strach – strach z toho, Ïe jí nûkdo
ublíÏí, strach z blízkosti. „Chlapi o mû prostû nema-
jí zájem,“ rozhla‰uje a sklízí pfiitom pochybovaãné
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pohledy. A není divu. Je to vysoká, v˘razná brunetka
a úspû‰ná právniãka ve velké firmû. Kdo by takovou
nechtûl? A o to víc se zlobí, Ïe ji kaÏd˘ pozve na ran-
de jenom jednou.

Zdá se, Ïe Leanne je souzeno Ïít ve svûtû plném muÏ-
ského nepochopení. Neuvûdomuje si, Ïe problém
není v ní, Ïe zásadní problém je v tom, jak se chová.
Je nerozumné hrát si na v‰eználka, vykládat muÏÛm,
v ãem v‰em nemají pravdu, pohrdavû se vyjadfiovat o je-
jich primitivní zálibû v South Parku a v modelkách na
titulní stranû Sports Illustrated, soupefiit s nimi a po-
tom si myslet, Ïe vás budou chtít za partnerku. MuÏi
jsou totiÏ pfiedev‰ím lidé.

Co byste měla vědět o mužích

âasto fiíkám, Ïe kdyÏ jsem nûjaké Ïenû porodila bu-
doucího manÏela, dozvûdûla jsem se o muÏích v‰ech-
no, co jsem potfiebovala. MÛj teenager poÏaduje od
Ïivota následující: makarony se s˘rem, nûjakou vi-
deohru a Kim Kardashian (nebo nûkoho, kdo by se jí
alespoÀ zhruba podobal). Sly‰ela jste, Ïe by se Kim
Kardashian nûkdy na nûjakého chlapa na‰tvala a po-
fiádnû ho sepsula? Já tedy ne. Kim Kardashian rozdá-
vá úsmûvy na v‰echny strany, natfiásá se a ukazuje se
v erotick˘ch nahrávkách. (A vdává se a rozvádí se jako
na bûÏícím pásu. To ale moje dítû netu‰í.)

Aby nedo‰lo k nedorozumûní: v Ïádném pfiípadû po
vás nechci, abyste ze sebe dûlala nûjak˘ sexsymbol. To
nemáte zapotfiebí. (Ostatnû muÏ, kterému jde o váÏ-
n˘ vztah, by o Kim asi ani nezavadil pohledem. Doce-
la to holka pfiehání s tím, jak se domáhá pozornosti.
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Zcela upfiímnû vám fiíkám, Ïe o tohle muÏi, ktefií hle-
dají Ïivotní partnerku, nestojí.)

MuÏi si pfiedev‰ím chtûjí svou partnerku uÏít, tû‰it
se z její spoleãnosti; netouÏí se s ní o nûãem pfiít. Jiní
prostû nebudou, nedonutíte je k tomu ani sebefun-
dovanûj‰í (feministickou) argumentací.

Nejvíc muÏe odpuzují pfiehnanû emancipované
Ïeny. To mnohé Ïeny nerady sly‰í. Îeny, které si pfiejí
mít z muÏÛ nejisté misogyny. Samozfiejmû Ïe nejistí mi-
sogynové existují. Îenám se mstí za to (ale zároveÀ se
tím brání), Ïe je mÛÏou odmítnout. Je to vlastnû muÏ-
ská obdoba pfiehnanû emancipovan˘ch Ïen!

V jin˘ch (slu‰n˘ch a rozumn˘ch) muÏích vyvolávají
pfiehnanû emancipované Ïeny soucit. Je jim jasné, Ïe
tûmto Ïenám nûkdo ublíÏil. ZároveÀ v‰ak vûdí, Ïe není
v jejich silách je uzdravit. Nikdo nechce b˘t pod ne-
pfietrÏitou palbou – i kdyby po nûm pálila bohynû.

Co s tím?

Koneãnû jsme se dostaly k jádru vûci. Pokud jste pfie-
hnanû emancipovaná a chcete si najít partnera, mu-
síte se zmûnit. Nejde o nic sloÏitého, ale bohuÏel se
pfii tom dost rozãílíte. TakÏe to vyklopím:

Buìte pfiíjemná.
Pfiíjemné Ïeny vyzafiují jin˘ druh energie neÏ Ïeny

pfiehnanû emancipované. MuÏi o nich fiíkají, Ïe jsou
„v pohodû“. JestliÏe se zeptáte muÏÛ, ktefií se chtûjí
seznámit, co jim na moderních dívkách chybí nejvíc,
témûfi jistû vám odpoví, Ïe pohoda. Pohodov˘ch, pfií-
jemn˘ch Ïen je jako ‰afránu. A pfiitom právû ony drÏí
kartu, která pfiebije v‰echny ostatní. Ano, pfiíjemné dív-
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ky zdolají krkolomnou cestu randûní a v jejím závûru
si navléknou snubní prsten.

A co tedy vlastnû dûlají? Nejdfiíve si povûzme, co
nedûlají. Pfiíjemná Ïena nemá vÏdycky pravdu, nedo-
haduje se, nemluví tvrd˘m, odhodlan˘m tónem, ne-
zdÛrazÀuje partnerovy nedostatky, nemyslí si, Ïe
muÏi slouÏí v˘hradnû k tomu, aby jí udûlali dûti, Ïi-
vili ji ãi jinak zapadli do jejího obrazu spokojeného
Ïivota.

Pfiíjemná Ïena je nûÏná, hodná, uÏije se s ní spous-
ta legrace a … ehm… umí se otevfiít. MuÏi se k vám po-
tfiebují dostat, coÏ dost dobfie nejde, kdyÏ si je drÏíte
od tûla.

MuÏi si vût‰inou (vût‰inou, ne vÏdycky) berou pfií-
jemné, milé Ïeny. Pokud jste krásná, energická, chyt-
rá, aktivní, zajímavá, ale nejste milá, pak máte smÛlu.
MuÏi si s vámi rádi uÏijí, vtipnû pokonverzují, budou
si vás váÏit za to, ãeho jste dosáhla v profesním Ïivotû;
budou si myslet, Ïe jste mimofiádná, ale tím to skon-
ãí. Do téhle smûsi prostû musíte nûco pfiimíchat – mu-
síte b˘t je‰tû milá.

Vezmûte si takov˘, fieknûme, Reykjavík. Bezesporu
je to mûsto, které stojí za pozornost. Ale klima je tak
drsné, Ïe se tam málokdo dobrovolnû usadí. A co kdy-
by se Reykjavík pfiesunul tfieba do Kalifornie? Teì by
to bylo to pravé ofiechové, Ïe? Jak jste na tom v tom-
hle smûru vy? Rozlítilo vás, Ïe si spousta muÏÛ pfieje,
aby byla Ïena pfiíjemná? Dohání vás pfiedstava, Ïe by-
ste se k muÏÛm chovala mile – nebo pfiesnûji fieãe-
no –Ïe byste se k nim musela chovat mile – k ‰ílenství?
V tom pfiípadû máte problém. Na milém chování není
nic poniÏujícího. Díky nûmu se dá na tomhle mizer-
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ném svûtû pfieÏít. Díky nûmu se dá pfieÏít v manÏel-
ství. Pfiedev‰ím díky nûmu to v manÏelství funguje.
A troufám si tvrdit, Ïe nikdo nic lep‰ího neÏ toto tak-
zvané zlaté pravidlo nevymyslel.

Na nûkolika svobodn˘ch znám˘ch (které uÏ nechtûjí
b˘t svobodné) ale bohuÏel pozoruji, Ïe se mile ne-
chovají – a k muÏÛm uÏ vÛbec ne. Nefiídí se tímto zla-
t˘m pravidlem, protoÏe je to nenapadlo. Nebo si ãasto
myslí, Ïe se chovají mile, a pfiitom skuteãnost je zcela
opaãná. Pokud jste skálopevnû pfiesvûdãena o tom, jak
jste k muÏÛm vlídná, dá se pfiedpokládat, Ïe se vûci
mají jinak. Pravdu se mÛÏete dozvûdût i od sv˘ch blíz-
k˘ch. Zeptejte se jich, jestli si myslí, Ïe jste pfiíli‰ eman-
cipovaná. JestliÏe na vás vrhnou zkoumav˘ pohled
(protoÏe zvaÏují, zda vám mÛÏou nalít ãistého vína),
víte, na ãem jste. Laskavosti si v na‰í kultufie pfiíli‰ ne-
ceníme. Mnohem vût‰í pozornosti se tû‰í zlomyslnost,
soupefiení a drama, alespoÀ soudû podle Ïebfiíãku sle-
dovanosti rÛzn˘ch reality show. Na druhé stranû se ji-
stû shodneme na tom, Ïe na milém muÏi není nic
závadného. Proti tvrzení, Ïe muÏ by mûl b˘t mil˘, ne-
mÛÏe nikdo nic namítat. Urãitû byste nechtûla, aby se
va‰e nejlep‰í kamarádka provdala za ãlovûka, kter˘ by
nebyl mil˘. U Ïen je to ale jiné. Pfii pfiedstavû Ïeny, jeÏ
je na muÏe (a pfiedev‰ím na partnera) milá, se vût‰i-
nû lidí vybaví Ïena, která se poniÏuje. Îena, která musí
zadupat kus svého já nebo se ho úplnû zfiíct.

Chci zdÛraznit, Ïe taková pfiedstava je absurdní.
TakÏe co teì s tím? Jak mÛÏete zmûnit to, co byste

zmûnila, kdybyste mohla (ale protoÏe nemÛÏete, tak
nic nemûníte)? 
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Hledejte pomoc v duchovnu

A teì pfiijde na fiadu ta slibovaná trocha duchovna. Jak
jsem pfiedeslala, moje kniha vychází z faktu, Ïe man-
Ïelství je duchovní cesta. Pfiipou‰tím, Ïe to nûkdo
mÛÏe vidût jinak – takovému Donaldu Trumpovi jsou
tyhle vûci nejspí‰ ukradené. Ale pro vás manÏelství
moÏná je duchovní cesta  – kdyÏ se chcete vdát a ne-
dafií se to.

Do nûjakého duchovna se vám zfiejmû vÛbec ne-
chce. MoÏná si myslíte, Ïe se hodí leda tak pro lidi typu
matky Terezy nebo Angeliny Jolie. Vy nûãím takov˘m
nehodláte ztrácet ãas, protoÏe jste to uÏ zkou‰ela a vÛ-
bec vám to ne‰lo. JenomÏe ta trocha duchovna dûlá
divy. Vût‰í neÏ vodka, pilates nebo nakupování. PotíÏ
je v tom, Ïe úãinek se dostaví, aÏ kdyÏ celou cestu zdo-
láte.

Ale pûknû po pofiádku: Co je dÛleÏité pro to, aby-
ste se zbavila vzteku?

Odpou‰tût. Vztek ze sebe dostanete tak, Ïe se nau-
ãíte odpou‰tût. KdyÏ opravdu odpustíte, zlikvidujete
hnací sílu zlé, tvrdé energie. Odpustit znamená, Ïe
sobû, matce, klukovi, s kter˘m jste kdysi dávno cho-
dila, a vÛbec kaÏdému, kdo vám nûkdy ublíÏil – byÈ
vás zranil aÏ do hloubi du‰e, dáte velkoryse najevo,
Ïe skládáte zbranû, Ïe problém mezi vámi je vyfie‰en. Ne-
bude to znamenat, Ïe jste lep‰í neÏ ostatní. Zacho-
váte se tak proto, Ïe Ïádn˘ problém ve skuteãnosti
neexistuje. Problémy k ãlovûku patfií  – v‰ichni máme
chyby. Z na‰í nedokonalosti plyne, Ïe dfiíve nebo po-
zdûji nûkomu ublíÏíme. Existuje snad ãlovûk, kter˘
nikdy nikomu nic zlého neprovedl? Odpovûì je na-

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom  2.4.2013  10.19  Stránka 35



Tracy McMillanová36

bíledni: ne. Jistû, nûkdo si v tomto ohledu vede lépe,
nûkdo hÛfie. Ale nemÛÏeme si pfiece zakládat na tom,
Ïe jsme zatím nikomu pofiádnû neublíÏili. PfiíleÏi-
tostí k tomu, abychom nûco zpackali, se je‰tû najde
habadûj. Jsme totiÏ lidé.

JestliÏe chcete projít Ïivotem a neb˘t pfiitom nejistá
a nemít vztek a strach, musíte odpustit.

A jak toho dosáhnete? Nejlépe tak, Ïe zmûníte svÛj
Ïivotní pfiíbûh.

ZmûÀte svÛj pohled na to, co vám v Ïivotû nevy‰lo
(a hlavnû na to, co vás zklamalo nebo rozãílilo). Mluv-
te o tom jinak. Pfiíbûh je velmi úãinn˘ nástroj. Pfiíbûh
dává tvar v‰emu, co jsme zaÏili. Dokazují to ostatnû
uÏ ony pravûké jeskynní malby ve Francii. Tehdej‰í
lidé povaÏovali za dÛleÏité, aby se v‰ichni v následu-
jících tfiiceti dvou tisících letech dozvûdûli o tom,
jak lovili bizony. Dûlali to z potfieby po sebeuvûdo-
mûní. Sami sobû i ostatním vyprávíme pfiíbûhy o tom,
kdo jsme, co se nám pfiihodilo a jak˘ je svût kolem
nás. Ná‰ pfiíbûh je pofiád s námi – na kaÏdé schÛzce,
v kaÏdém vztahu. Málokdo si v‰ak uvûdomuje, Ïe pfií-
bûhy, které o sobû vyprávíme, jsou pravdivé pfiede-
v‰ím proto, Ïe – pfiíbûh má vliv na‰e my‰lení. A na‰e
my‰lení má vliv na na‰e vnímání. A na‰e vnímání má
vliv na na‰e rozhodnutí. A na‰e rozhodnutí mají vliv
na na‰e ãiny. A na‰e ãiny jsou v koneãném dÛsledku
ná‰ osud.

Uvûdomujete si to? Uvûdomujete si, co v‰echno ta-
kov˘ pfiíbûh zmÛÏe?

Pozitivní je, Ïe nad sv˘m pfiíbûhem máte absolutní
moc. Máte ho jenom ve sv˘ch rukou. Samozfiejmû Ïe
ostatní vám budou vnucovat (a dost nevybíravû) svou
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verzi va‰eho pfiíbûhu – na‰tûstí nemají dost moÏností
pfiesvûdãit vás, abyste ji pfiijala. Je bezpodmíneãnû
nutné, abyste si vytvofiila pfiíbûh, kter˘ vám dá sílu.
Ne pfiíbûh, kter˘ vás srazí k zemi nebo dotlaãí do role
obûti. 

PŘESTŘIHNĚTE GUMIČKU

Odpu‰tûní mÛÏete vnímat tfieba takhle: jste v ob-
chodû a zkou‰íte si boty – takové ty boty spojené
gumiãkou, aby se jedna nûkde neztratila. Pfiedstav-
te si, Ïe podobná gumiãka vás poutá ke v‰emu a ke
v‰em, kdo ve vás vyvolává vztek. Jste pfiipoutaná ke
v‰emu, co vám tito lidé provedli. Máte za to, Ïe jste
to, co vám udûlali.

A víte, jak to dopadne, kdyÏ se obujete, zapome-
nete na gumiãku a vykroãíte? Div neupadnete, pro-
toÏe ta gumiãka má sotva pût centimetrÛ. Pfiesnû
takhle vás svazuje zloba, strach a nejistota. NemÛ-
Ïete se pohnout a málem se rozplácnete uprostfied
obchodu – a pûknû se znemoÏníte.

KdyÏ se rozhodnete odpustit, pfiestfiihnete gumiã-
ku, která vás omezuje v pohybu vpfied. Nikdo jin˘
ji za vás nepfiestfiihne.Vy se musíte rozhodnout, Ïe
skoncujete s minulostí. Zpoãátku moÏná budete ‰ko-
brtat po krÛãcích, jako by se nic nezmûnilo. Ale po-
stupnû, jak se budete uãit odpou‰tût, ucítíte, Ïe se
ostatním otevíráte, dáváte jim víc lásky a sobû víc
svobody.
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V˘‰e uvedené lze velmi dobfie pfiedvést na mém
osobním pfiíkladu. Jak uÏ víte, vyrÛstala jsem bez ro-
diãÛ. NeÏ jsem si o tom, co jsem proÏila, vytvofiila vlast-
ní pfiíbûh, vycházela jsem v zásadû z následujícího:
Narodila jsem se. Máma se mû zfiekla. Otec ‰el do vû-
zení. Putovala jsem z jedné pûstounské rodiny do dru-
hé. Nejlep‰í to bylo v té poslední, kde jsem strávila
ãtyfii roky. Pak se otec vrátil z vûzení a vzal si mû k sobû.
Za chvíli ho ale zavfieli znovu a já jsem aÏ do osm-
nácti zÛstala u jeho pfiítelkynû – a Ïádná legrace to
nebyla.

To není zdaleka v‰echno, ale myslím, Ïe pro pfied-
stavu to staãí. Zkrátka a dobfie, svÛj Ïivot jsem vníma-
la jako super dramatickou verzi televizního pofiadu
o dûtech bez domova s názvem: Tracy M.: Nechtûná,
nemilovaná, opu‰tûná. Jistû uznáte, Ïe pokud jsem ze
sebe chtûla dûlat obûÈ, nemusela jsem se ani moc na-
máhat. Na rodiãe jsem mohla b˘t pofiádnû na‰tvaná.
Mûla jsem k tomu milion dÛvodÛ. Zachovali se pfií-
‰ernû. Podvedli mû. Je to tak, ne?

Není. Z tûchto faktÛ je totiÏ moÏné poskládat úpl-
nû jin˘ obrázek.

Dovolím si vám nabídnout duchovní verzi svého pfií-
bûhu: Narodila jsem se. KdyÏ jsem se trochu rozkou-
kala a uvidûla jsem otce – pasáka a kriminálníka
a matku – alkoholiãku a prostitutku, mûla jsem jasno:
S tímhle se nespokojím, protoÏe mám na víc. Poda-
fiilo se mi odtamtud vyhrabat a po nûkolika ne‰Èast-
n˘ch zastávkách (bûhem nichÏ jsem naãerpala spoustu
cenn˘ch informací o Ïivotû a o lidech) jsem zakotvila
v poãetné rodinû luteránského knûze. Okusila jsem
bájeãn˘ Ïivot stfiední tfiídy, chodila do vynikající sou-
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kromé ‰koly a byla jsem v klidu a v bezpeãí – toho bych
se u rodiãÛ nikdy nedoãkala. NeÏ jsem s tûmito bájeã-
n˘mi, leã ultrakonzervativními lidmi mohla vstoupit
do prvního obrovského pubertálního konfliktu, ocit-
la jsem se v rodinû hipsterské feministky. Nová pûs-
tounka mû seznamovala s fiadou radikálních názorÛ,
zajistila mi kvalitní ‰koly, vykládala mi o umûní, ale
hlavnû mû nechala neomezenû dlouho koukat na te-
levizi (coÏ patrnû ovlivnilo mou budoucí profesní drá-
hu televizní scenáristky). A teì si schválnû tipnûte,
kter˘ z tûchto dvou pfiíbûhÛ skonãí ‰Èastnû.

Zamyslete se nad tím, jak zmûnit scénáfi svého Ïi-
vota. Soustfieìte se na ta nejbolavûj‰í místa: na to, jak
jste se po vysoké roze‰la s pfiítelem;  jak jste po tfiicít-
ce pofiád sama; na smutné dûtství; na zklamání v pra-
covním Ïivotû. UvaÏujte nad tím, jak byste mohla tyto
skuteãnosti posunout (alespoÀ o kousíãek) jinam –
tak, aby ve vás vyvolaly lep‰í pocit. A kdyÏ se u toho za-
smûjete, tím líp!

Podívejte se na svÛj Ïivot jin˘ma oãima. Pfiedstavte
si, Ïe nemÛÏete sjet z dálnice tam, kde jste zvyklá, pro-
toÏe exit je uzavfien˘ – trvale. A kdyÏ nemÛÏete po-
kraãovat v nacviãené trase (a znovu se babrat v tom,
jak vám rodiãe ublíÏili, jací jsou muÏi tupci a Ïe jste
asi nûjaká divná), musíte sjet jinde  – do nového pfií-
bûhu. Zpoãátku se budete urputnû snaÏit dostat k pÛ-
vodní verzi, zapomenete, Ïe cesta k ní je zatarasená,
a bude vás to rozãilovat. Pak ale pochopíte, Ïe se ne-
musíte vracet – a najednou s úÏasem zjistíte, Ïe jste do-
razila nûkam úplnû jinam neÏ do toho dÛvûrnû
známého Zapadákova.
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Co vám vaše nejlepší kamarádka zatajila

A teì si pûknû bez servítkÛ shrneme, o ãem jsme si
povídaly v první kapitole této knihy a co se vám nikdo
neodváÏí fiíct do oãí:

■ Jste pfiehnanû emancipovaná. Jste nepfiíjemná a muÏi
o vás kvÛli tomu nestojí. A není se ãemu divit. Kdo
by chtûl strávit Ïivot po boku nûjaké fúrie?

■ Za pfiehnanou emancipací se skr˘vá vztek a nejistota.
Leckdy se zlobíte oprávnûnû. To je ale úplnû jed-
no. Jde vám o to, abyste mûla pravdu, nebo abyste
se vdala?

■ Buìte milá. Naprosto základní pravidlo, které byste
mûla dávno znát. Vy si ale bÛhvíproã myslíte, Ïe si
kaÏdého mÛÏete kritizovat, jak je vám libo, a on
s vámi nad‰enû stráví cel˘ Ïivot. V tom se ‰erednû
pletete.

■ Nauãte se odpou‰tût. JestliÏe chcete b˘t na lidi kolem
sebe milá, musíte se nauãit odpou‰tût. Dávejte dru-
h˘m najevo, Ïe mezi vámi uÏ Ïádné neshody nestojí;
Ïe Ïádn˘ problém neexistuje. Jakmile se nauãíte od-
pou‰tût, celá se rozzáfiíte a dokonce zkrásníte.

■ Vytvofite si nov˘ pfiíbûh. Nov˘ pfiíbûh vám dá nejlep‰í
záruku, Ïe se nauãíte odpou‰tût. PopusÈte uzdu fan-
tazii. Je to vá‰ Ïivot a Ïijete ho jenom jednou. Uprav-
te si svÛj pfiíbûh tak, abyste z nûj ãerpala sílu. Zlost,
z níÏ pfiehnaná emancipace vyrÛstá, pak sama od
sebe zmizí.

Proã je‰tû nejsi vdaná - zlom  2.4.2013  10.19  Stránka 40



JSTE POVRCHNÍ 2
aneb kdyÏ musíte mít to, co chcete,
a jiné lÏi

1. Odmítáte muÏe, pokud jejich v˘‰ka nebo pfiíjem
neodpovídá va‰im pfiedstavám?

2. Pfiátelé o vás fiíkají, Ïe moc dlouho vybíráte. Vy
si ale myslíte, Ïe máte vysoké nároky.

3. Roze‰la jste se s nûk˘m jenom proto, Ïe nespl-
Àoval va‰e poÏadavky ohlednû vzhledu, oblé-
kání nebo v˘‰e v˘dûlku?

Pfiedstavte si muÏe, kterého zajímají v˘luãnû blond˘-
ny. S obvodem hrudníku devadesát centimetrÛ a víc.
Na veãírcích si ochotnû popovídá s opravdu skvûl˘mi
Ïenami – tfieba s vámi, ale o partnerce s pár kily navíc
a tlust˘ma nohama nechce ani sly‰et. KdyÏ mu známí
poradí, Ïe by mûl trochu sníÏit nároky a klidnû to zku-
sit s nûjakou brunetou (kdoví, moÏná pfieskoãí jiskra),
opáãí, Ïe s tím nic nezmÛÏe, protoÏe ta chemie fun-
guje jenom u blond˘n.

Co byste si o takovém ãlovûku pomyslela? Îe je ome-
zen˘, viìte? JenomÏe kdyÏ si vy pfiejete muÏe hezkého
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vzhledu s penûÏenkou naditou tuãn˘m obnosem nebo
s urãitou profesí, vzdûláním ãi pÛvodem, jste stejná
jako ten chlap touÏící po prsatce nebo blond˘nû. Jako
ten chlap, vÛãi nûmuÏ nedokáÏete vydolovat ani ‰pet-
ku úcty a o kterém si myslíte (ne, vy to víte), Ïe je ubo-
Ïák. Ten chlap jste vy.

Nerada to fiíkám, ale… jste povrchní.
Slovo povrchní znamená, Ïe vás zajímá víc, jak do-

tyãn˘ vypadá, neÏ jak˘ je. Îe vám víc neÏ na va‰em ná-
zoru záleÏí na názoru znám˘ch. Îe si bez ustání fiíkáte,
Ïe kdyby se trochu líp oblékal, kdyby vypadal trochu
víc k svûtu, kdyby mûl trochu zajímavûj‰í práci nebo
víc penûz, pak byste o nûm moÏná uvaÏovala.

Povrchnost není pûkná vlastnost. KdyÏ jste povrch-
ní, nejste na druhé milá.  A hlavnû – slu‰nému muÏi
ztvrdne srdce, kdyÏ narazí na povrchní Ïenu. MoÏná
si s vámi trochu po‰pásuje, ale se spoleãnou hypoté-
kou nepoãítejte.

Co se skrývá pod slupkou

Povrchnost souvisí s perfekcionismem. Nevezmete za
vdûk nûãím, co je prostû dobré – musí to b˘t ideální.
V‰echny va‰e potfieby musí b˘t uspokojeny, v‰echna
pfiání splnûna – a nejlépe teì hned. A jste pfiesvûdãe-
na, Ïe toho docílíte, kdyÏ si najdete dokonalého man-
Ïela. Nevadí vám, Ïe dokonal˘ není nikdo – a vy uÏ
vÛbec ne!

Perfekcionismus s sebou nese jeden velk˘ problém –
odlid‰tûní. Na druhého ãlovûka pak nepohlíÏíme jako
na lidskou bytost, ale jako na vûc. Na pfiedmût. Sly‰e-
la jste uÏ, Ïe dokonalé je nepfiítelem dobrého? Dokonalé se
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stane nepfiítelem dobrého, kdyÏ se poddáme touze po
dokonalosti.

Perfekcionismus muÏe „zpfiedmûtÀuje“. S pojmem
„zpfiedmûtnûní“ jste se uÏ asi setkala – moÏná na pfied-
ná‰ce o Ïensk˘ch studiích nebo to zaznûlo z úst nûja-
ké feministky. A nejspí‰ vás vÛbec nenapadlo aplikovat
ho na sebe. Podle jedné definice zpfiedmûtnûní zna-
mená, Ïe k ãlovûku pfiistupujeme jako ke zboÏí nebo
jako k uÏitkové vûci. Jinak – ménû kulantnû – fieãeno,
dotyãného vyuÏíváme. Má pro nás stejnou hodnotu
jako, dejme tomu, otvírák na konzervy nebo ovladaã
na televizi. Vnímáme ho jako nástroj, jako prostfiedek
k dosaÏení cíle. Nejdfiíve si stanovíme, jakou roli bude
dotyãn˘ v na‰em Ïivotû hrát. Potom rozhodneme, co
musí mít (fyzické a psychické vlastnosti, povolání), aby
v námi urãené roli obstál. A pak se se seznamem v ruce
vydáme takového ãlovûka hledat.

Od partnera vût‰inou (samozfiejmû podvûdomû)
lidé oãekávají, Ïe bude mít rád to, co mají rádi sami,
Ïe se s ním budou mít líp, neÏ se mají teì, a Ïe budou
vést pohodov˘ a pohodln˘ Ïivot. Jin˘mi slovy vlastnû
chtûjí nafukovací figurínu – která by jim ov‰em po-
skytovala zajímavûj‰í sex. Kámen úrazu je v tom, Ïe ãlo-
vûk z masa a kostí nebude dûlat pfiesnû to, co po nûm
budete vyÏadovat, a nebude mít rád pfiesnû to, co máte
ráda vy – moÏná tak leda o svatebním dni.

Nakonec zjistíte, Ïe vá‰ partner není a nikdy nebu-
de vy, byÈ byste se shodli témûfi ve v‰em. A kdyÏ navíc
uváÏíte, Ïe vá‰ partner moÏná vstupoval do manÏelství
s pfiedstavou, Ïe budete mít ráda to, co má rád on,
a bude se s vámi mít líp – je nad slunce jasné, Ïe Ïád-
n˘ absolutnû pohodov˘ a pohodln˘ Ïivot se konat ne-
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bude. Naopak, ãím urputnûji o nûj budete usilovat,
tím víc se va‰e snaha bude míjet úãinkem. Vnímání ji-
ného ãlovûka jako pfiedmûtu pfiiná‰í zklamání. Co bys-
te taky chtûla od figuríny z latexu?

Fakt, Ïe Ïeny b˘vají vnímány jako objekt, nikoho ne-
pfiekvapí – vezmûme si tfieba takov˘ Playboy, Ïe. Stejnû
ale b˘vají vnímáni i muÏi – a nemusí to nutnû b˘t kvÛ-
li nagelované k‰tici nebo vypracovan˘m bfii‰ním sva-
lÛm – aãkoli nûkdy i kvÛli tomu. MuÏe zpfiedmût-
Àujeme z jiného dÛvodu: kvÛli zdrojÛm, které nám
mohou poskytnout (peníze, hezk˘ dÛm, solidní auto),
pro jejich schopnost nás chránit a nejvíc ze v‰eho snad
pro jejich sperma, protoÏe z nûho vzniknou na‰e dûti.
(A jak my Ïenské chceme dûti!)

Jak tedy poznáte, Ïe druhého zpfiedmûtÀujete? Na-
pfiíklad tak, Ïe se soustfiedíte v˘luãnû na muÏe, ktefií
mají to, co vy „chcete“. 

Dejme tomu, Ïe vás kamarádka pozve na veãírek. Vy
se zeptáte, kdo tam bude. Kamarádka vyjmenuje va‰e
známé, nûkolik manÏelsk˘ch dvojic a nakonec zmíní
i muÏe, jejichÏ jména vám nic nefiíkají. Zeptáte se tedy,
kdo dotyãní jsou a jaká mají povolání. Pár z nich si
dokonce hned vyhledáte na Googlu nebo na Face-
booku. A jelikoÏ o nich nezjistíte nic, co by stálo za fieã,
vá‰ zájem o veãírek rychle opadne. Omluvíte se tedy
s tím, Ïe jste si uvûdomila, Ïe ten den musíte vyfiídit
jednu nepfiíjemnou záleÏitost – coÏ v tomto pfiípadû
znamená, podívat se na poslední ãtyfii epizody seriálu.

JestliÏe nejste ochotna pro jednou zmûnit plán a zú-
ãastnit se veãírku coby (moÏná) zábavn˘ host; jestliÏe
se a priori nemíníte bavit s muÏi, které jste nikdy nevi-
dûla; jestliÏe na schÛzce pravidelnû odmítáte muÏe, sot-
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