




Je tato kniha pro vás? 

Chcete-li to zjistit, vyplňte si následující test. Před každým bodem 
napište A (Ano), nebo N (Ne). 

Vy sama 
Jsou dny, kdy si říkáte: Proč vlastně dělám hezké věci pro 
svého manžela? On si jich ani nevšimne. 
Kladete si otázku: Co z toho mám já? 
Bojíte se slova rozvod. 
Někdy manžela prostě nechápete. 
Někdy si připadáte jako služka (a vaše mzda za to nestojí). 
Kladete si otázku, zda vás manžel skutečně miluje - zda mu 
na vás záleží. 
Máte-li vůbec dělat něco společně, musíte projevit iniciativu 
vy. 
Máte pocit, že jedině díky vám drží rodina pohromadě. 
Nejste si jistá, zda ještě svého manžela potřebujete - nebo 
zda ho chcete. 
Kladete si otázku, kam zmizel váš rytíř v lesklé zbroji. 

Váš manžel 
Nenaslouchá vám vůbec nebo jen zřídka, a to i tehdy, když 
mu říkáte něco důležitého. 
Je to dobrý člověk, ale nemá tušení, co vy vlastně prožíváte. 
Doma vám nikdy s ničím nepomůže. 
Když se naštve, tváří se, jako byste neexistovala. 



Když se ho na něco zeptáte, neodpoví vám. Nejste si jista, 
zda vás neslyšel, či zda vás vědomě ignoruje. 
Plně se soustředí na svou práci či na to, čím se právě zabývá, 
a vás zřejmě vůbec neregistruje. 
Nejedná s vámi příliš uctivě. 
Vás i vše, co děláte, bere jako samozřejmost. 
Mluví a jedná s vámi ošklivě. 
Postrádá jakoukoli romantiku. (Květiny jednou ročně na Va
lentýna to nespraví.) 
Jedná s vámi jako s otrokem, kterého má na povel. 
Když po něm něco chcete, musíte mu to mnohokrát 
připomenout. 

Váš vztah 
Někdy si kladete otázku: Kde je ten člověk, s nímž jsem chodi
la? Který byl mým novomanželem? 
Takto jste si manželství nikdy nepředstavovala. Musíte při
znat, že jste zklamaná. 
V noci si někdy kladete otázku, zda vaše manželství vůbec 
vydrží. 
Žijete v neustálých hádkách. 
Romantika se dávno vytratila. 
Vaše komunikace by potřebovala zlepšit (už vás nebaví mlu
vit sama se sebou). 
Toužíte, aby váš vztah byl mnohem hlubší, než je. 
Přála byste si mít tak úžasné manželství, jako má vaše 
přítelkyně. 
Jste to pouze vy, kdo se snaží o to, aby vaše manželství 
fungovalo. 

Pokud vás některé z těchto témat oslovilo a pokud jste zaškrtla 
alespoň jednou „Ano", pak si potřebujete tuto knihu nejen přečíst; 
potřebujete ji stále nosit s sebou. 

Tato kniha vás poškrábe tam, kde vás to svrbí. 
Slibuji vám to. 



Mít do pátku nového manžela? Cožpak je něco takového možné? 
Mám-li vám to říci na rovinu, je to podfuk. Pokud budete postupovat 
správně, budete mít nového manžela do středy. Čtěte dál; vysvětlím 
vám, jak na to. 
Toto je ten zázračný obrat, po kterém jste toužila. 
Ručím vám za to. 



Kevin Leman 

Do pátku bude váš 
manžel jiný 
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Věnováno paní Spořádané, nejlepší manželce a přítelkyni, jakou jsem 
mohl získat. Děkuji Bohu za den, kdy jsem tě potkal (na pánských 
toaletách), a za to, že jsi před více než 45 lety řekla ano v polích 
za domem mých rodičů. (Vždy jsem býval romantik.) Vím, že ses jako 
malá holčička modlila, abys dostala charakterního muže. Bůh měl 
smysl pro humor, když ti dal takovou postavičku, jako jsem já. 

Jste mistrovské dílo, paní Spořádaná. Jste úžasná matka a skvělá 
žena. Byla to úžasná jízda, co jsme spolu prožili, že? Co jsme mohli 
dostat lepšího než pět dětí, které se navzájem milují a které milují 
nás? Svou krásou, silou, laskavostí a pozorností jsi obohatila nejen 
život můj, ale i životy mnoha dalších. 

S láskou, Leemie 





Říkal snad někdo, že muž nepotřebuje ženu? Já jich potřebuji celou 
řadu, včetně těchto tří úžasných žen: 

Jessicu Milesovou, redaktorku nakladatelství Revell. Její bystré oko 
a dobré rady naučily tohle štěně zpívat. 

Lonnie Hull DuPontovou, která na každém svém díle zanechá 
osobní stopu - a přitom stačí vyřídit záplavu rukopisů, které přista
nou na jejím pracovním stole. 

Ramonu Cramer Tuckerovou, která se mnou sdílí touhu pomáhat 
rodinám vytvořit pevný základ vztahů - a která je povzbuzuje, aby 
tak činily s úsměvem. 

11 





Uvoď 

Uspokojení vás nemine 

Kdo by vám měl doručit vašeho manžela? UPS nebo DHL? (Mohla by 
to být i služba US mail, ale stálo by to trochu více.) Nebo vám ho má 
doručit osobní doručovatel? 

Vzpomínáte na okamžiky plné euforie těsně poté, co jste se s manželem 
stali jedním tělem? Vzpomínáte na sny, naděje a touhy, které toto 
vzrušení doprovázely? Vzpomínáte na noci, kdy jste povídali a po
vídali a drželi se v náručí? Bylo to v dobách p. p. d. (před příchodem 
dětí). 

Dnes vám to možná připadá jako vyhrabávání dávné historie. Jste 
vdaná už 5, 8, 17 či 27 let. Euforii máte dávno za sebou. Nastoupila 
realita. Svatební kytice už dávno zvadla. Jsou chvíle, kdy se vám ten 
muž, kterého jste si vzala, vůbec nelíbí. Jsou dny, kdy vás štve, a dny, 
kdy z něj jste přímo zoufalá. Slova „miluji tě" jste od něj naposledy 
slyšela před dvěma lety na Valentýna. Vaše „rozhovory" vás už unavu
jí. Zdá se, že se hádáte až příliš často. Toužíte po tom, aby vám manžel 
lépe naslouchal, aby byl lepším otcem a aby se během fotbalové sezó
ny alespoň někdy zvedl z pohovky. 

Usilujete o to, aby vaše manželství zůstalo plné života a vzrušují
cí. Ale už jste podlehla rutině. Kladete si otázku, jak se nám to moh

lo stát? Život s rytířem vašich snů se proměnil v nudu bez naděje 
na zlepšení. Ráda byste opět zakusila alespoň trochu vzrušení. 

Možná se musíte dennodenně vyrovnávat s muži, kteří jsou násil-
ničtí a panovační. Cítíte se ubitá, unavená a nejste si jista, zda chcete 
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Úvod 

nového manžela..., a jste si jistá, že nechcete toho, kterého máte. Svůj 
starý model chcete jednou provždy opustit, ale rozhodla jste se, že 
podniknete ještě jeden pokus o záchranu vašeho manželství. (Vydrž
te. Část knihy je věnována právě vám.) 

Mnohé páry se ve svém manželství spokojí s málem, ačkoli by toho 
mohly mít tolik! Nesmiřte se s tím. Ve skutečnosti může být vaše 
manželství i po 10, 25 či 35 letech bohaté a naplněné, krásné a vzru
šující a smyslné, jak jen si dokážete představit. Vím, o čem mluvím. 
Jsem ženatý přes 40 let - stále se stejnou ženou - a pořád jsme plní 
života - podobně jako králíček z reklamy na Energizer. 

Něco z toho, o čem píšu v této knize, se vám bude líbit. Něco na
opak ne. Kdykoli se se mnou můžete pustit do sporu. Chci po vás je
diné: Abyste mě vyslechly. Po této knize jste nesáhly bezdůvodně. 
Název knihy vás zaujal. Kdo by nechtěl do pátku nového manžela? 
Každá žena je v jádru „Martha" Lutherová, tedy reformátorka. Má se 
svým mužem jisté plány. 

Kladete si otázku: Copak to jde? Snažila jsem se o to po léta a nikdy 
se mi nepodařilo ho změnit. A tenhle psycholog teď tvrdí, že se může 
změnit do pátku? To chci teda vidět! Jestli to ale funguje... 

Ano, principy v této knize fungují. Tisíce lidí je vyzkoušely a vý
sledky jsou velice uspokojivé. A nejlepší na tom všem je, že tyto 
principy jsou jednoduché. Nepotřebujete svolat své přítelkyně na tři 
společné obědy, abyste mou knihu probraly a pochopily ji. Váš muž 
je velmi jednoduché stvoření. Pokud budete dělat pár věcí správně 
a důsledně, zaujmete ho a budete překvapeny, jak je to vlastně jed
noduché. Pak možná zatelefonujete svým přítelkyním a řeknete jim: 
„Tuhle knihu si musíš přečíst. Je to neuvěřitelné, jak to funguje!" 

Řiďte se těmito zásadami a do pátku budete mít jiného manže
la. Udělá pro vás cokoli. Rozumíte mi? Cokoli. Nezní to špatně, že? 
Znamená to, že budete mít manžela, který vás bude chtít uspokojit 
emocionálně, intelektuálně, tělesně i duchovně. Bude vaším rovno
cenným partnerem a bude vám pomáhat se vším, co je třeba udělat. 

Kniha Do pátku bude váš manžel jiný přináší jednoduchý herní 
plán, jímž se můžete řídit. Není snadný, ale je jednoduchý. Překvapí 
vás, jak se mění manželovy postoje, chování i komunikace. Ručím 
vám za to. 

Nejprve ale musíte poznat toto dvounohé stvoření, jež vás dopro
vázelo uličkou k oltáři. 
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Odhalená tajemství 

Ano, jste různé druhy, ale můžete harmonicky spolupracovat. 

„Miláčku, kde je dijonská hořčice?" ptal jsem se a stál jsem v kuchyni 
před otevřenou ledničkou. 

„V ledničce," odpověděla manželka z vedlejšího pokoje. Pokusil 
jsem se natlačit své statné tělo do ledničky, abych si ji mohl lépe pro
hlédnout. „Tam není." 

„Je," trvala Sande na svém. „Je tam napravo." 
Udělal jsem ještě jeden chabý pokus hořčici najít, pokrčil jsem ra

meny a zavolal jsem: „Opravdu tam není." 
Sande jsem sice neviděl, ale dokázal jsem si živě představit, jak 

pomalu obrací oči v sloup. Vždyť tato scéna se v našem manželství 
odehrávala už tolikrát! 

Sande vplula do kuchyně, přistoupila k ledničce, otevřela dveře, 
které jsem před chvílí v zoufalství zavřel, a vyndala skleničku, kterou 
jsem tak marně hledal. „Nehledal jsi tohle?" řekla paní Spořádaná 
s výrazem, který nikoho nenechával na pochybách, že jsem skutečně 
tupec. Pak zakroutila hlavou a vrátila se ke své práci. 

Jak to, že ve hře na schovávanou ženy vždycky vyhrají? 
Spolubydlící mé dcery Hannah se nedávno zasnoubila. Dozvěděl 

jsem se to, když jsem volal Hannah na její studentskou kolej. Typicky 
mužským či otcovským způsobem jsem se jí ptal: „Tak, drahoušku, 
co je nového?" 

„Becca, moje spolubydlící, se právě zasnoubila." 
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Pondělí 

„To je pěkné," odpověděl jsem. 
To bylo vše. Konec tématu. Jaké je další? 
Následujícího dne jsme se Sande kamsi jeli autem, a tu Hannah 

zatelefonovala matce. Bylo zřejmé, že jí sdělila tutéž novinku, protože 
Sande řekla nadšeně: „Teda, to je skvělé! Je to úžasná zpráva. Becca 
je jistě velice šťastná!" 

Na toto téma se rozvinula dlouhá konverzace. Víte, jaké otázky 
jsem zaslechl? 

„Kde jí předal prsten?" 
„Kdy se budou brát?" 
„Překvapilo ji to?" 
„Kde budou mít svatbu?" 
„Líbí se jejím rodičům?" 
„Uspořádáš jí zásnubní večírek?" 
„Jak ten prsten vypadá?" 
„Líbí se ti?" 
„Jaký z toho máš pocit?" 
Atd. atd. atd. Mezi otázkami se z druhého konce ozývalo Hannino 

vzrušené vyprávění. 
Musel jsem se usmát. Mezi mužskou a ženskou komunikací je 

opravdu výrazný rozdíl. Máme se s Hannah velice rádi. Často si tele
fonujeme. S matkou ale hovoří jinak než se mnou. 

Zrovna včera jsem měl příležitost pozorovat jedno setkání. Bylo 
to v restauraci v Elmiře ve státu New York. Přímo vedle mě seděly 
u stolku dva páry - mohlo jim být něco mezi třiceti a čtyřiceti. Ženy 
mluvily jako dva datlové trpící syndromem hyperaktivity. Hovořily 
bez přestávek, velice živě, z očí do očí, hlavy asi tak třicet centimetrů 
od sebe. Vydrželo jim to celých 45 minut, co jsem seděl v restauraci. 
A co jejich manželé? Chovali se typicky mužsky. 

„Pěkný den, že?" 

„ J o " 
„Polívka ujde." 
Kývnutí hlavou. 
Nemohl jsem se udržet. Strčil jsem do muže, který seděl vedle mě, 

a řekl jsem: „Vidíte ty dvě ženy? Dělají to, co jim jde nejlépe. Povíííídajísi" 

Usmál se. 
Pak jsme oba pozorovali tyto dvě ženy, jak vstaly od stolu a ruku 

v ruce odcházely. Mluvily o tom, kdy se setkají příště. „V úterý by se 
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Odhalená tajemství 

mi hodila spíš snídaně, ale ve středu oběd. Jenže ve čtvrtek tu mívají 
tu výbornou polévku, takže ve čtvrtek?" Jejich povídání doznívalo 
jako vichřice, zatímco jejich manželé, kteří se již dostatečně vyčerpali 
svou stručnou výměnou slov, je pomalu následovali. 

Měl jsem pro ně porozumění. Jako muž se musím považovat 
za šťastného, protože mám skutečně dobrého přítele, který je mým 
kamarádem už od tří let. Trávíme ale s Měsíčkem společné chvíle 
tím, že bychom si takto „intenzivně a srdečně povídali"? Kdepak. 
Někdy jdeme na ryby, jindy na fotbal. Stačí nám, když někdy vydáme 
hluboký hrdelní zvuk nebo si zařveme: „Do nich!" Co však naše man
želky? Jsou v modu „sdílení a zájmu", o občasném objetí ani nemluvě. 

Pak musím zmínit ještě jednu skutečnost. Když doma vařím, jsou 
mezi jednotlivými chody desetiminutové intervaly. „Kukuřice!" zavo
lám, a všichni se dostaví ke stolu a jí kukuřici. 0 deset minut pozdě
ji zavolám: „Brambory!" A za dalších dobrých dvacet minut volám: 
„Dobrá, už je hotové maso!" 

Má skvělá žena to dělá úplně jinak. Ta dokáže neuvěřitelně nád
herně prostřít. A co je naprosto šokující, připraví jídlo tak, že je vše 
hotovo současně! (Když něco v autě hledám, musím ztlumit rádio. 
Plnit několik úkolů najednou, to nikdy nebyla moje silná stránka.) 

Ne, nelze o tom pochybovat. Muži a ženy se liší. Pokud si to ne
myslíte, můžete tuto knihu klidně odložit. Nepochopili byste, o čem 
mluvím. 

Pravidla nezbytná 
k životu 

1. Je to váš manžel, nikoli vaše 
přítelkyně. 

2. Nepřemýšlí stejně jako vy - a nikdy 
tak přemýšlet nebude. 

3. Je vám rovný, ale není stejný jako vy. 

Dnešní společnost podléhá omylu, že rovnost rovná se „stejnost". 
Ano, muži a ženy jsou si rovni, ale jsem hluboce přesvědčen o tom, že 
nejsou stejní. 
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Pondělí 

Rovni, ale ne stejní 
Je evidentní, že muži a ženy se od sebe liší. Odlišně funguje náš mozek, 
jinak funguje naše tělesná chemie, liší se i naše emoce a na život se dí
váme ze zcela odlišných úhlů. Kupříkladu časopis Cerebral Cortex uvedl, 
že ta část mozku, která je rozhodující pro prostorové vidění a pro pojmy 
mentálního prostoru - což jsou dovednosti klíčové třeba pro matema
tiku a architekturu - je u mužů asi o 6 procent větší než u žen.1 Mužský 
mozek je větší, ale ženský mozek obsahuje více mozkových buněk.2 

Průzkumy prokázaly, že mužský a ženský mozek funguje odlišně. 
Když muži a ženy plní tytéž úkoly, zapojují se odlišné části jejich moz
ku.3 Ženy zapojují obě hemisféry, zatímco mužská mozková aktivita 
se omezuje pouze na jednu.4 Badatel L. Cahill se svými kolegy zjistil, 
že paměťová aktivita levé hemisféry je silnější u žen, kdežto aktivita 
pravé hemisféry je silnější u mužů.5 

Funkce levé mozkové hemisféry Funkce pravé mozkové hemisféry 

orientace na logiku orientace na city 

orientace na detail orientace na celkový obraz 

soustředění na fakta soustředění na představivost 

soustředění na slova a jazyk soustředění na symboly a obrazy 

soustředění na přítomnost a minulost soustředění na přítomnost a budoucnost 

orientace na matematiku a vědu orientace na filozofii a náboženství 

dobré vnímání řádu dobré prostorové vnímání 

znalost označení předmětů znalost funkce předmětů 

ukotvení v realitě ukotvení ve fantazii 

schopnost vytvářet strategie schopnost předkládat možnosti 

praktičnost spontánnost 

dává přednost bezpečí6 dává přednost riskování7 

Kladla jste si někdy otázku, čím to, že váš manžel dokáže pracovat 
tak dlouho a tak usilovně? Výzkumy prokazují, že ženy trpí bolestí sil
něji a déle než muži.8 (To jste ale již věděla, že ano?) Bolesti hlavy, bo
lest v obličeji či v ústech, bolest v zádech a další potíže zakoušíte častěji 
a v horší podobě než tomu bývá u vašeho manžela. Tím se možná vy
světluje, proč si při chřipce vezmete prášek a pokračujete, jako kdyby 
se nic nestalo (jste zvyklá vyrovnávat se s trochou bolesti), zatímco 
když dostane chřipku váš manžel, změní se v malého chlapce, který 
potřebuje slepičí polévku a volá, abyste mu okamžitě přinesla pome
rančový džus. Muži se nedokáží vyrovnávat s bolestí tak jako ženy. 
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Odhalená tajemství 

Existují sice stále ještě vědci, kteří se snaží předstírat, že mimo 
rámec vymezený bikinkami jsou těla mužů a žen v podstatě shodná. 
Stále více lékařů a vědců ale dává za pravdu Dr. Marianne Legatové 
z Columbia University, která říká: „Mluvíme o podstatných a důleži
tých rozdílech mezi muži a ženami. Tyto rozdíly se týkají všech tě
lesných systémů - centrálního nervového systému, systému trávení, 
kůže - až po způsob, jakým zpracováváme drogy."9 

Tyto rozdíly se týkají všech oblastí manželského života. Kupří
kladu 31 procent mužů zakouší sexuální potíže. U žen se jedná 
o 43 procent, tedy téměř o polovinu.10 Podle jednoho průzkumu tvrdí 
každá třetí žena, že nemá zájem o sex, zatímco u mužů je to jen jeden 
ze šesti. A pouze jen každý desátý muž říká, že mu sex neposkytuje 
uspokojení, zatímco totéž tvrdí každá pátá žena! 1 1 Je to pochopitelné, 
zvážíme-li, že muži jsem jen zcela výjimečně neschopni orgasmu, 
zatímco u žen je tento problém velmi rozšířený 

Rozdíly jsou i v povaze sexuální touhy. Patrně vás nepřekvapí, že 
podle průzkumů mužovu sexuální touhu „snáze vyvolají vnější pod
něty" (jako bych slyšel, jak si leckterá z vás povzdechla). Mužská se
xuální touha je rovněž „více méně konstantní během celého života"12. 
To je jen učený způsob, jak vyslovit jednoduchou pravdu, že váš man
žel se bude snadno vzrušovat až do dne, kdy přestane dýchat. Tatáž 
studie prokázala, že ženská sexuální touha spíše reaguje na chování 
partnera, než aby byla spontánní a vycházela od samotné ženy. Jinak 
řečeno, její touha roste v interakci s partnerem. Muž se vzruší už tím, 
že vidí svou ženu nahou ... nebo i oblečenou. 

Provdat se za muže je jako koupit 
si něco, co jste dlouho obdivovala 
ve výkladní skříni. Moc se vám to líbí, 
když si to vezmete domů, ale ne vždy to 
ladí se vším, co doma máte. 

Jean Kerrová1 

Není tedy divu, že váš manžel je pro vás cizí a podivínské stvoře
ní, které je pro vás naprostým (a někdy i nepříjemným) tajemstvím. 
Pokud poznáte, jak muži fungují, velice vám to pomůže vybudovat 
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mnohem uspokojivější vztah. Jedna věc je ale jistá: současná společ
nost vám v tomto ohledu rozhodně nijak nepomáhá. 

Unisex je loupež 
V této knize občas zabrousím do oblastí, „kam se i andělé bojí vstou
pit". Toto je jeden z těchto případů. Prosím vás, abyste mě vyslechli, 
než vyvodíte nějaké závěry nebo knihu vyhodíte z okna. Pokud vskut
ku chcete mít v pátek nového manžela, čtěte dál. 

Řeknu to „na rovinu". Celé feministické hnutí ženám nikterak ne
prospívá tím, že ve světě prosazuje filozofii „všichni jsme stejní, ne
jsou mezi námi žádné rozdíly". Upřímně řečeno, můžeme za to my 
muži. Kdybychom skutečně byli těmi vůdci, kterými nás chtěl Vše
mohoucí mít, nebylo by takových snah zapotřebí. Muži i ženy by žili 
v šťastné harmonii. 

Položím vám otázku: Pokud byste mohli žít v dokonalém manžel
ství, jak by vypadalo? Vykreslím určitý scénář a vy mi pak řeknete, co 
si o tom myslíte. 

V dokonalém manželství existuje mezi mužem a ženou intimní 
spojení. Společně se domlouvají, než učiní nějaké rozhodnutí, každou 
záležitost prohovoří, denně si projevují lásku a úctu, jsou schopni 
hovořit o čemkoli, aniž by se obávali odsudku, shazování či kritiky. 
Je mezi nimi důvěrné emocionální spojení. Kdyby je pracovní povin
nosti na několik týdnů rozdělily, mohli by pokračovat v rozhovoru 
přesně v tom bodě, kde skončili. Mají zdravý a naplňující sexuální 
život. Společně trávený čas je pro ně stejně příjemný jako oblíbený 
pár bačkor za chladného zimního večera. Choulí se vzájemně v ná
ručí, vědí, že jsou milováni, že si jich jejich partner váží, má k nim 
úctu a naslouchá jim. Dokonce si nemusí neustále vyměňovat slova, 
protože si navzájem dobře rozumí. 

V manželství jde především o úctu k druhému člověku. Tato úcta 
je obousměrná. Dnešní kultura je ale k mužům krutá téměř při každé 
příležitosti. Nikdo je nerespektuje, a nejméně jejich vlastní manžel
ky. Komedie je líčí jako ňoumy, kteří ničemu nerozumí, nebo jako 
šašky, kteří nedokáží přemýšlet. Herečky oznamují: „Budu mít dítě." 
Ani slovo o nějakém muži, natož o manželovi. Společnost prostupuje 
mentalita: „K čemu jsou muži dobří? K ničemu!" Muži tak mají pocit, 
že k nim nikdo nemá úctu, že nejsou k ničemu potřeba - a že rozhod
ně nejsou důležití. 
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Co myslíte, napomáhá tato mentalita soudržnosti manželství? Sta
čí se podívat na rostoucí rozvodové statistiky, a bude vám to jasné. 
Dnes každé druhé manželství končí rozvodem a průměrná doba tr
vání manželství je sedm let. Pokud si myslíte, že vaše manželství není 
v ohrožení, protože „my se opravdu velice, velice milujeme - my se 
nikdy nerozvedeme", musím vás upozornit, že právě to říkaly jiné 
páry rovněž - sedm let předtím, než si každý vzal svého právníka 
a než podali návrh na rozvod. 

V čem jste vy jiní? Co bude u vás jiné, tak aby vaše manželství vy
drželo? Co uděláte, abyste udržela manžela ve své posteli, aby ne
hledal nějakou cizí? Abyste měla naplňující, vzrušující, uspokojující 
manželství, které vydrží, dokud vás smrt nerozdělí? 

Ani nevím, kolikrát jsem slyšel ženy říkat: „Ale pane doktore Le-
mane, já se nechci rozplynout v manželství. Jsem, jaká jsem. Pouze 
jsem se vdala. Nechci ale přijít o svou identitu." Nazývám to „svo
bodný životní styl lidí žijících v manželství". Jste sice vdaná, ovšem 
vlastně byste to ani nepoznala, pokud byste neměla kus papíru, který 
říká, že teď můžete s manželem legálně provozovat sex. Chybí vám 
ale intimní spojení, emocionální zranitelnost, vztahová průhlednost. 
Máte totiž přílišné obavy, že „ztratíte sama sebe". 

Je zajímavé, že tyto ženy přicházejí do mé poradenské kanceláře, 
protože mají manželské problémy. Vylíčí mi své problémy a pak řek
nou: „Chci, aby si mě muž vážil takové, jaká jsem. Aby si vážil mého 
intelektu, mé tvořivosti a dalších věcí - nejen mého těla a toho, co pro 
něj mohu udělat." Když pak spolu hovoříme, nadhodím několik návr
hů, jak by tyto ženy mohly na svého manžela reagovat doma trochu 
odlišně. Tyto ženy bez výjimky odpovídají: „To si snad děláte legraci. 
Uspokojovat svého manžela? A proč bych to propána měla dělat?" 

Na to odpovídám: „A proč by tedy měl on chtít uspokojovat vás?" 
Jistě chápete, jak to funguje. V demokratické společnosti máte prá

vo mě shazovat - a já mám právo shazovat vás. Pokud se vám nechce 
obšťastňovat mě, pak já nemusím obšťastňovat vás. 

Toto je recept na manželskou katastrofu. Jste-li věřící, neměli byste 
se domnívat, že jste vůči tomu imunní. Podle Barnových výzkumů se 
věřící rozvádějí dokonce ještě častěji než nevěřící.14 

Mnoho párů si v manželství hraje na „jeho a její". Chvíli to může 
fungovat - ručníky „jeho a její" vypadají pěkně, když visí v koupelně. 
Po několika letech ale tyto ručníky vypadají značně sepraně. Začnou 
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se rozpadat. Podobně je tomu s manželstvími typu „jeho a její". Part
neři si tak navyknou rozhodovat o všem sami, že si pak řeknou: Proč 
se s tím druhým zdržovat? Vystačím si sám (sama). Vlastně to manžel
ství už nepotřebuji. 

Podle článku v USA Today se 42 procent manželských párů pod 30 
let spolu neradí ani o velkých nákupech [včetně aut). Když manžel 
něco chce, opatří si to. Když něco chce manželka, opatří si to také. (Je 
zajímavé, že lidé starší 65 let říkají, že se ve většině oblastí o svých 
rozhodnutích radí.)1 5 Pak ovšem není divu, že tolik manželství trpí 
vážnými finančními problémy. 

V této „unisex" společnosti probíhá boj o moc, a kdo v něm asi ví
tězí? Není pochyb o tom, že jste to vy, ženy! Muži kupodivu nekladou 
žádný odpor. Doma vesměs vládnou ženy, dočítáme se v jiném článku 
z USA Today: 

V průzkumu bylo dotázáno 1260 jednotlivců, jak probíhá roz
hodování v typické americké domácnosti. Ženy měly poslední 
slovo v 43 procentech párů - téměř dvakrát častěji než muži... 

Megan Murphyová, ředitelka programu manželské a rodinné 
terapie na Iowa State University, říká: „Panuje rozšířený mýtus, 
že muži jsou hlavou rodiny a dělají závažná rozhodnutí, ale sku
tečný život, jak ho pozoruji, vypadá zcela jinak."16 

Opravdu toužíte být „stejná" jako váš manžel? Nebo chcete muže, 
který by vás bral jako rovnocenného partnera v životě - ne stejného, 
ale velice váženého, protože vaše rozdíly dokáží společně výborně 
a velice zajímavě fungovat? Takový manžel se vás bude ptát na váš 
názor, protože se nebude bát vašeho odsudku. Takový manžel udělá 
vše, po čem budete toužit. Bude vynášet smetí (aniž mu o to budete 
muset říkat). Bude hlídat děti, abyste si mohla večer vyrazit s pří
telkyněmi. Bude společníkem, o jakém jste vždy snila - bude vám 
naslouchat, oceňovat váš intelekt a vaše myšlenky a obdivovat vás. 
A tento muž, který vás miluje, s vámi vydrží po celý život. Bude vaším 
rytířem v lesklé zbroji. Bude druhem vaší duše. 

Když se to vezme kolem a kolem, netoužíte právě po něčem 
takovém? 

Co kdybyste tedy odhodila na dobu, než dočtete tuto knihu, všech
ny své představy o tom, kdo by měl co dělat ve vaší domácnosti a kdo 
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co nedělá, a začala poznávat tu bytost, za kterou jste se provdala? 
Slibuji vám, že nebudete litovat. 

Čára v písku 
V několika posledních desetiletích společnost chytře definovala roli, 
jakou mají muži plnit. Od nového „citlivého" muže se očekává, že do
káže číst ženskou mysl (tedy že nějak pochytí ženskou intuici a bude 
rád trávit večery mazlením a rozhovory). 

Večer strávený mazlením a rozhovory je ale pro muže stejně ne
přirozený jako pro rybu šplhání po stromech. Když se my muži se
jdeme, hovoříme o svém zaměstnání, o účtech, o počasí, o akciích, 
o místním sportovním klubu - o čemkoli, co nesouvisí přímo s námi. 
Když nám kamarád řekne, že jeho žena právě porodila, pogratuluje-
me mu, ale zpravidla se neptáme „A kolik to vážilo? Čtyři padesát? 
Vážně? Takový cvalík! A kolik měřil? 54 centimetrů? No to je pěkný 
macek! A jaký byl porod? Řekni mi, kolik to trvalo hodin?" Muži pros
tě takto nemyslí a nemluví. Dokonce bychom se asi ani nezeptali, 
jestli je to chlapec, nebo holčička - pokud by nám to pyšný otec sám 
neprozradil. 

Jak myslet jinak 
1. Zhodnoťte současnou situaci. 
2. Co byste za normálních okolností 

řekla? Napomůže to, abyste měla 
od pátku nového manžela, nebo 
naopak? 

3. Než cokoli vyslovíte, zavažte se, 
že budete reagovat odlišně. 

4. Svou slovní odpověď doprovoďte 
takovou řečí těla, která bude 
v souladu s tím, co říkáte. 

Muži jsou fyzické bytosti. Fyzický svět nás přitahuje. Co tím mí
ním? Představte si nějakého muže, kterého obdivujete ze všech 
nejvíc a kterému důvěřujete. (Nesmí to ale být váš příbuzný.) Nyní 
si představte, že se s tímto mužem setkáte při nějaké společenské 
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příležitosti. Mohu vám zaručit, že během zlomku vteřiny si vás tento 
muž prohlédl od hlavy až k patě - včetně všech důležitých bodů mezi. 
Nevěříte? Zeptejte se svého manžela. 

Pokud se jedná o čestného muže, pak vás nebude svlékat očima. 
Nepředstavujeme si, že s vámi děláme věci, které smíme dělat jen se 
svými manželkami. Nicméně všimneme si vás. Muži jsou tak prostě 
stvořeni. Nechceme vás tím nijak urazit. Jsme schopni naučit se neci
vět a nemít hrubé poznámky. Ale většinou se podíváme. 

Proto dělám za všechny muže na celém světě čáru do písku. Už 
nebudu chodit na akce, kde se předvádí nové nádobí. Nebudu jíst 
lotrinské koláčky. Nebudu se omlouvat za svůj názor, že sex a fotbal 
jsou dva největší vynálezy Všemohoucího a člověka (v tomto pořa
dí). Možná dokonce odpoledne zastavím na červenou, otevřu okénko 
a odplivnu si. 

Mám už dost snah navázat spojení se svým „ženským já". Děkuji 
pěkně - mé mužské já mi docela vyhovuje. Do některých částí muž
ského těla jsem docela zamilován a jsem na ně hrdý. 

Tak, pravda je venku. Čeho chci docílit tím, že vám to říkám? Řeknu 
to velmi prostě: Nevyčítejte svému muži, že je muž. Testosteron má 
své výhody. Proč si myslíte, že dokážeme otevřít sklenici s majoné
zou? S výhodami mužství jsou ovšem spjaty i nevýhody, ze kterých 
ženy někdy šílí. Kupříkladu muži přemýšlejí o sexu mnohem častěji, 
než si uvědomujete - nebo než vás zajímá. (Chcete-li to vědět, je to 
třiatřicetkrát častěji než vy.) Nikdy se vám nemůžeme vyrovnat, po
kud jde o množství slov, která vyprodukujete - my tolika slov prostě 
nejsme schopni. 

Chlapci udrží pozornost mnohem kratší dobu než děvčata. Na růz
né předměty se dívají kratší dobu; zato jim věnují pozornost mno
hem intenzivněji. Jsou mnohem soustředěnější, ale rychleji se začnou 
nudit. Jejich mozek je utvořen tak, že v prostoru rychleji přechází 
od jednoho předmětu k druhému. V důsledku toho pojmou mno
hem méně smyslových informací než děvčata. (Hmmm. To možná 
vysvětluje, že si váš manžel všiml vašeho nového účesu až po šesti 
měsících.) Chlapci mají problémy se čtením třikrát častěji než dívky 
a verbální dovednosti se u nich rozvíjejí s ročním zpožděním ve srov
nání s děvčaty.17 

Muži jsou prostě odlišní - a nám se to líbí. Když jdu v restauraci 
na toaletu, nikterak netoužím po jakési podpůrné skupince, která 
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by mě tam doprovodila. Klidně si tam zajdu sám. A jsem si zcela jist, 
že vy jste naprosto šťastná, když se díváte na televizní show, a vůbec 
nepotřebujete surfovat po ostatních televizních kanálech, abyste zjis
tila, co tam dávají. 

Největší tajemství 
To největší tajemství, které byste měla znát o svém muži, je následují
cí. Požádal jsem editora knížky, aby je vysázel velkým písmem, neboť 
vám nesmí uniknout. Je opravdu navýsost důležité. 

Váš muž chce být dobrým manželem. 
Chce vás uspokojit. 

Nicméně neví, jak na to. 
Potřebuje vaši pomoc. 

Překvapuje vás to? Jsem si tím jist. Všechno je to naprostá pravda. 
I když už jste spolu deset let, váš muž se to pořád ještě učí. 

Pochopte: X let již strávil jako muž, ale předtím byl chlapec. Když 
zjistil, že se mu líbí děvčata, domníval se, že nejlepší způsob, jak 
dívku zaujmout, je strčit do ní nebo ji praštit do ramene. Desetiletí 
chlapci tak prostě jednají. Je to jediný způsob, jakým umí navazovat 
vztahy. 

Chlapci jsou tělesní od samého začátku. Pokud nemáte syna a ne
přesvědčila jste se tudíž sama, že je to pravda, posaďte se někdy 
na hřiště a pozorujte děti při hraní. Pak si toho všimnete sama. Uvi
díte holčičky, které do sebe strkají, které si vzájemně skáčou na záda, 
které se perou o míč a válejí se přitom po zemi? Kdepak. Na této zemi 
rovněž není muž, který s kamarády nezávodil, kdo dočurá nejdál. 
Zeptejte se svého manžela. 

Chlapci si hrají jinak než děvčata. A jinak se také chovají. Když do
spívají, hodně se od sebe liší a tuto odlišnost si zachovají i v man
želství. V příští kapitole probereme mužské stvoření - vašeho 
manžela - podrobněji. Vysvětlíme si, čím to je, že je takový, jaký je. 
Pro tuto chvíli nám postačí konstatování, že muži jsou velmi jedno
duší. V životě reagují na jednoduché věci - třeba na dotek. Reagují 
na slova, která - nevím, jak to říci lépe - budují jejich ego a dodávají 
jim pocit důležitosti. Právě to je v dnešním prostředí velice důleži
té, neboť toto prostředí se je snaží zničit. Pokud dnes nějaká žena 
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zaujme k muži pozitivní postoj, nebuďte na sebemenších pochybách, 
že si toho všimne! 

Úkoly na pondělí 
1. Zapomeňte na všechna očekávání, 

s nimiž jste ke svému muži 
přistupovala. 

2. Zamyslete se nad tím, v čem je vám 
podobný a v čem se od vás liší. 

3. Zamyslete se nad minulostí: Co vám 
na vašem muži zpočátku připadalo 
přitažlivé? Pořiďte si seznam těchto 
vlastností. 

Většina mužů funguje jako ostrov, který není s ničím propojen. 
Každý den chodí do práce nebo pracují doma. Plní svou roli a snaží se 
přispět k zaopatření rodiny. Žijí ve svém vlastním soukromém světě 
a s nikým nejsou emocionálně spojeni. Pořád ale o něčem přemýšle
jí - třeba o tom, že brzy bude nutno podat daňové přiznání. Já o tako
vých věcech přemýšlím ustavičně. Doléhají na mě. Sande o takových 
věcech nepřemýšlí. Já jí o nich sice říkám, ale na ni to tolik nedoléhá. 

Právě když si myslíte, že váš manžel nemyslí na nic, patrně zrovna 
usilovně přemýšlí o vaší budoucnosti. Nepřemýšlí o tom, jak zařídit 
ložnici, kde koupit dceři nové boty, jaký salátový dresink si koupit 
příště. Možná přemýšlí o poznámce svého šéfa, že bude patrně za
potřebí snížit mzdy o 5 procent, má-li se firma udržet nad vodou. 
Možná už dopředu uvažuje, jaké škrty udělat v rodinném rozpočtu. 
Zatím vám o tom nechce říci, protože to ještě nemá zcela rozmyšlené. 
Muži jsou prostě takoví. Zabývají se řešením problémů. 

Doufám, že se nebudete zlobit, když zavedu řeč na to, čemu se 
říká „povinnosti v domácnosti". Uvedu skutečný příklad. Nedávno 
jsem se ptal pěti žen - dvě byly matky v domácnosti, jedna praco
vala na částečný úvazek doma, dvě pracovaly na plný úvazek mimo 
domov - o čem přemýšlejí během oběda. Víte, co jsem se dozvěděl? 
Každá z těchto žen si dělala seznam úkolů, které je třeba splnit. Té
měř všechny tyto úkoly souvisely s domácností: vyzvednout šaty 
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Netušila jsem, jak moc mě manžel potřebuje, dokud jsem vás ne
slyšela mluvit o přátelství. Pak mi to došlo. Rob nemá žádné blízké 
přátele. Úzký vztah nemá ani se svým bratrem a se svými dvěma 
sestrami. Nemluví vlastně s nikým - kromě mě. Uf! Jak jste na
značuje to obrovská zodpovědnost. Koho by napadlo, že žena by 
měla být dobrým přítelem svému muži? Uvědomila jsem si, že mu 
musím dát najevo, jak moc ho ve svém životě potřebuji (a já ho 
opravdu potřebuji) a jak moc si ho vážím. Vím, že se mí to vždycky 
nedaří, nicméně už to, že se snažím, přineslo ovoce. Nejen že se 
vrací včas z práce, ale právě mu zvýšili plat. Je prodejcem a vždy 
měl spíše jen průměrnou mzdu, ale najednou se mu daří mnohem 
lépe. Zdá se, žernu výrazně stoupla sebedůvěra. 

Tina, Colorado 
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z čistírny, nakoupit, rozhodnout se, kam jet na dovolenou, sehnat 
čistič koberců, který bude za něco stát, koupit Sally nové boty atd. 
Ačkoli jedna z pracujících žen byla manažerka a druhá viceprezident-
ka banky, během oběda nepřemýšlely o svém zaměstnání. Snažily se 
nějak vyřešit vše, co musí udělat doma, a plánovaly. 

Co myslíte, přemýšlel by o těchto věcech při obědě nějaký muž? 
Nikoli. Muži jsou totiž stvořeni tak, že se soustředí vždy na jeden pro
blém. Proto se stává, že když mu předhodíte nějakou novou informa
ci, často se na vás podívá nepřítomným pohledem. Je totiž hluboce 
ponořen do toho, o čem právě přemýšlí, a není schopen z té jámy 
rychle vylézt, aby zpracoval něco nového, co k němu právě dorazilo. 

Když pořádám semináře o rozdílech mezi muži a ženami, čas
to kladu otázku „Kdo z vás ví, co budete mít dnes k večeři?" Téměř 
všechny ženské ruce vyletí nahoru. Dodám: „Předpokládám, že hlavní 
jídlo se už vaří v papiňáku, že? Vsadím se, že už jste naplánovaly i ta
líře, z nichž se bude jíst, a promyslely, jak to udělat, aby byly zastou
peny všechny hlavní druhy potravin." 

Všichni posluchači se zasmějí. To, co jsem potřeboval sdělit, jsem sdě
lil hlasitě a zřetelně. Vy ženy dokonale zvládáte několik úkolů najednou. 
Jaký div, že v nás mužích tím někdy vyvoláváte hrůzu! Jste tak schopné, 
že začínáme pochybovat, zda vám vůbec můžeme být k něčemu dobří. 

Hovoří ženy 
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Co od vás manžel vlastně očekává 
Ve srovnání s vámi, složitými ženami, jsou muži stvoření relativně 
jednoduchá. Manžel od vás očekává vlastně pouze trojí, a to v tomto 
pořadí: 

1. Potřebuje vaši úctu. 
2. Potřebuje vědět, že ho potřebujete. 
3. Potřebuje být naplněn. 

Potřebuje vaši úctu 
Úcta je nesmírně důležitá pro všechny lidské bytosti. Pro muže je 
ale naprosto zásadní - zvláště v dnešní společnosti. Muži jsou dnes 
líčeni jako tupci; proto není divu, že se mnozí stáhnou do pozadí 
a promění se v bramboru na gauči. (Toto chování ani neschvaluji, ani 
neomlouvám, nicméně chápu, proč k němu dochází.) Zkuste se na to 
podívat takto: Vám se vše, co děláte, daří natolik, že cokoli, co dělá 
váš manžel, se s tím nedá srovnávat. Dokážete současně přebalovat 
dítě, telefonovat, políbit dítě na tvář a vyjednat manželovi návštěvu 
lékaře - to vše během dvou minut, které manžel potřebuje, aby našel 
lékařovo telefonní číslo v seznamu. 

V zaměstnání se stále více žen stává lékařkami, právničkami, pi
lotkami a manažerkami. A není divu. Jste úžasné kouzelnice ve všem, 
do čeho se pustíte. Dosáhnete spousty věcí rychleji než muži; proto 
je jen pochopitelné, že snadno stoupáte na vrchol. 

Hovoří ženy 

Hodně jsem utrácela a dostala jsem rodinu do vážných finančních 
problémů. Manžel měl šlápnout na brzdu už před několika lety. 
Usvědčilo mě, když jste mluvil o tom, jak je důležité prokazovat 
manželovi úctu. Byla jsem sobecká a vůči manželovi neuctivá. On 
přitom dře, aby uživil nás a naše dcery. Nijak nepřeháním. Otočí 
se a vrátí se, aby zhasl světla, která jsem nechala svítit. Nakonec 
jsem se mu musela omluvit. Řekla jsem mu, že se pokusím zlepšit 
se. Nikdy v životě jsem nebyla ukázněná, ale teď se o to konečně 
snažím. Požádala jsem manžela, aby mi pomohl sestavit rozpočet 
a aby mi koupil nějaká cédéčka od autora, který se zabývá rodin
nými financemi. 
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Teď spolu s manželem na financích pracujeme. Není to nic 
jednoduchého - mně to moc nejde, ale učím se. A protože se teď 
hodně snažím, manžel ve vztahu ke mně provedl obrat o 180 
stupňů - vidím mu to na očích. 

Maggie, Tennessee 

Věc má i svou druhou stránku. Když má muž pocit, že s ním žena 
zachází neuctivě, posadí se a řekne si: V žádném případě jí nenabídnu 
pomoc. Pořád mi jen říká, co dělám špatně a jak bych to měl udělat 
lépe. Nikdy se jí nevyrovnám - proč se tedy vůbec snažit? A tak se muž 
posadí před obrazovku, zatímco manželka pobíhá kolem, neboť je 
toho tolik, co je třeba udělat. 

Muž, který má pocit, že si ho manželka váží, se rovněž posadí, ale 
bude naprosto unesen vším, co manželka stihne udělat. Vyjádří to 
i slovně: „Miláčku, nechápu, co ty všechno stačíš. Jsi vážně úžasná." 
A pak udělá ještě další krok: „Mohu ti nějak pomoci?" 

Nazývejme rýč rýčem, a ne zemědělským náčiním. Muž toho v žád
ném případě během jediného dne nestačí zdaleka tolik, co svedete vy, 
ženy. Ještě úžasnější je, že 72 procent z vás dokáže pečovat o domác
nost vedle běžného zaměstnání. Nám připadá, že všechno zvládáte 
téměř bez námahy. Máte paměť, která vás nikdy nezradí. Všechny 
narozeniny, všechna výročí, všechny doklady, které je třeba podepsat 
do školy, vše, co je třeba včas vyřídit... Ani se nepokoušíme vyrovnat 
se vám. 

Proto je úcta pro nás muže potřebou číslo jedna. Nezapomínejte, 
že vás chceme uspokojit (ten malý chlapec, který chtěl potěšit ma
minku, nikdy zcela nevyrostl), víme ale, že pokud se do něčeho pustí
me, ani zdaleka se vám nevyrovnáme. A přece srdce malého chlapce 
v nás touží po vaší úctě. Přejeme si, abyste nám věřily, že jsme schop
né, cenné lidské bytosti a že jsme pro váš svět důležití. 

Schází-li úcta, není na čem stavět manželství. Chybí základ. Pokud 
si nedokážete svého manžela vážit, můžete to rovnou skončit, proto
že vaše manželství neobstojí. 

Muž potřebuje vědět, že si ho vážíte, má-li vás milovat tak, jak 
si přejete být milována. Pokud nevnímá vaši úctu, nevyleze ze své 
želví skořápky a nebude riskovat lásku, protože by ho to mohlo 
zranit. 
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Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Manžel nikdy nikam nechce jít. Radši je doma a něco 
kutí. Jeden náš přítel pořádá za měsíc obrovské barbecue. Bude 
tam každý koho známe. Bude to úžasná příležitost setkat se 
s přáteli. Manžel ale řekl: „Ne, já tam jít nechci." Někdy je tak 
paličatý! Co mám udělat, aby manželovi došlo, že je pro mě dů
ležité, abychom jako manželé podnikali něco s přáteli? 
Odpověď: Co jste rádi dělali v době, kdy jste spolu chodili? Věno
vali jste se společenským aktivitám s přáteli, nebo jste sami dva 
trávili klidné chvíle - třeba v restauraci, v kině či na procházce 
v parku? Možná je váš manžel introvertní typ, který nemá rád 
větší společnost. Pokud jste společenský motýl, který má rád, 
když se kolem něco děje, a který má rád společnost druhých, 
můžete mít v manželství problémy. 

Proč si o tom s manželem nepromluvit? Řekněte mu, jak je 
pro vás důležité podnikat něco společně s přáteli a že toužíte 
mít ho přitom nablízku. Zeptejte se ho, zda by s vámi šel na bar
becue, kdyby to bylo na kratší dobu - třeba na hodinu a půl 
místo obvyklých čtyř. Řekněte mu, že když vám dá znamení, 
okamžitě půjdete domů. Pokud bude i přesto odmítat, řekněte 
mu: „Miláčku, respektuji tvé rozhodnutí. Chápu, že tyhle podni
ky tě nebaví. Já bych tam ale přesto ráda šla. Nevadilo by ti, kdy
bych tam na dvě hodinky zašla? Pak se vrátím domů a můžeme 
se spolu dívat na film, který si vybereš." 

Pokud váš manžel není naladěn na společenský život a byl 
takový už v okamžiku, kdy jste si ho brala, nenuťte ho do si
tuací, v nichž se cítí nesvůj, odcizuje se vám a stává se nerud
ným. Stojí vám jeho přítomnost na barbecue za jeho špatnou 
náladu? 

Další otázka: Jsou lidé, kteří budou na barbecue, přátelé 
pouze vaši, nebo vás obou? V tom je veliký rozdíl. Pokud učí
te na vysoké škole a pohybujete se neustále mezi vzdělanými 
lidmi, zatímco manžel pracuje v autoopravně a má kolem sebe 
hlavně mechaniky, bude se asi cítit hodně nesvůj, bude-li obklo
pen pouze vašimi kolegy a přáteli. 

Pokud váš manžel býval společenský, ale později se uzavřel 
do sebe, snažte se přijít na to proč. „Miláčku, všimla jsem si, že 
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v poslední době tě už nebaví trávit čas s přáteli. Možná se mý
lím, ale kladu si otázku, zda tě něco netrápí. Nechceš si o tom 
promluvit?" 

Prosím, vyzkoušejte tyto metody. 

Ano, mohou být muži, kteří si vaši úctu nezaslouží. Není nic, zač 
byste si jich měla vážit. Jsou hrubí, drsní a násilničtí. K ženám - vás 
nevyjímaje - se chovají jako k rohožce. Neváží si vás a denně vám to 
dávají najevo. Jste-li v takové situaci, čtěte dál. Takové chování nemu
síte snášet. Všemohoucí Bůh vás neposlal na tuto zemi, abyste byla 
rohožkou. Jste vzácná bytost. V další kapitole najdete užitečné rady, 
jak si počínat, pokud musíte doma čelit takovému jednání. Toto jed
nání totiž musí skončit. 

Platí ale, že průměrný manžel chce své ženě vyhovět. Pouze neví 
jak na to. Vám jde samozřejmě celá řada věcí lépe; znamená to však, 
že by se neměl o nic ani pokoušet? Viděl jsem kupříkladu otce, který 
poprvé v životě přebaloval svého ročního syna. Když chlapeček od-
skotačil po chodbě, plínka se mu pomalu svezla po noze na koberec. 
Naháček nyní radostně běžel po chodbě přímo matce do náruče. Víte, 
jak manželka zareagovala? Pohlédla na svého manžela, zvedla obočí, 
se smíchem zvedla chlapce a řekla: „Ne tak rychle, hochu. Tatínek to 
zkusí znovu." Podala chlapce manželovi a zašeptala mu: „Napoprvé 
to nebylo špatné. Později večer chci vidět nahatého tebe. Můžeme si 
to naplánovat?" 

Byla to moudrá žena. Co vlastně udělala? Vyslovila se uznale 
k tomu, že se manžel snažil pomoci (přestože se mu to příliš nezdaři
lo), a slíbila mu, že jeho pokusy později odmění. Myslíte si, že takový 
manžel bude horlivě pomáhat se vším, s čím bude potřeba? Můžete si 
na to vsadit. Bude se přitom usmívat od ucha k uchu a hlavou se mu 
budou honit myšlenky: Je to úžasná žena. A vybrala si mě. 

Myslíte si, že tohoto muže nějak zvlášť vzruší, když ho za něco 
pochválí kolega v práci? Kdepak. Rychle mu poděkuje a hned se s ním 
rozloučí, protože se nemůže dočkat, až bude doma u své ženy. 

V tuto chvíli si některé z vás říkají: „Pane doktore Lemane, počkej
te chvíli. Všechno, co jste zatím uváděl, se týká toho, co mám udělat 
já, abych měla od pátku nového manžela. Ale co můj manžel? Ten 
na našem manželství nemusí pracovat? 
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Jistěže musí. Háček je ale v tom, že váš manžel se nezmění, dokud 
se nezměníte vy. Pro něj je totiž příliš riskantní, aby se jako manžel 
o něco snažil, když nemá jistotu, zda to bude přijato. 

Chcete mít manžela, který vás trpělivě vyslechne, až mu bude
te vyprávět o hlupácích v práci, kvůli kterým málem lezete po zdi? 
Chcete se dostat do stavu, kdy mu budete moci cokoli říci a budete 
mít jistotu, že vás chápe? Že vás podpoří? Když se svým manželem 
mluvíte, většinou vlastně nechcete, aby řešil vaše problémy, že? Jste 
přece schopná žena. Dokážete si poradit. Většinou už víte, co uděláte. 
Je ale krásné moci se svým manželem hovořit, povědět mu o svých 
myšlenkách a pocitech, dočkat se vřelého objetí a slyšet: „To je mi 
líto. To musí být těžké. Rozumím ti. Mohu pro tebe v této situaci něco 
udělat?" 

Víte, jak je něco takového pro muže těžké? Jak je to mužům 
cizí? To první, k čemu má manžel sklon, je snaha problém vyřešit. 
Když mu řeknete o nějakém problému, má sto chutí říci: „Měla bys 
udělat..." a pak zmíní tři věci, které byste měla udělat jako první. 
Mít k druhému úctu ale znamená chápat ho a vědět, jak fungu
je (a také co ho rozčílí) a oč vlastně stojí, když vám líčí určitou 
situaci. 

Z průzkumů ale vyplývá, že manžel není smyslově orientován stej
ně jako vy. To znamená, že potřebuje, abyste mu pomohla danou si
tuaci pochopit. Uděláte tedy dobře, když mu řeknete: „Miláčku, ráda 
bych ti pověděla, co jsem dnes zažila s XY. Nepotřebuji, abys mi pora
dil. Chci jen, abys mě vyslechl." 

Víte, jak se manžel zachová? Ožije a bude vám naslouchat. Právě 
jste mu řekla, že existuje problém a koho se tento problém týká. Pro
tože se netýká jeho, nepřejde do defenzivy. Dále jste mu dala úkol 
(naslouchat a snažit se problém neřešit), takže má do čeho se za
kousnout. Udělá to, co po něm žádáte. 

Hovoří ženy 

Kdybych byla tušila, že je to tak jednoduché, tak jsem to vyzkou
šela už dávno. Nedávno jsem přistihla manžela, jak vysává ko
berce. Jsme spolu dvaadvacet let a ještě to nikdy nedělal! Když 
jdu nakoupit a nechám na stole nádobí, po návratu zjistím, že 
stůl je čistý a nádobí umyté. To vše jen proto, že jsem svému 
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Muž potřebuje, abyste ho potřebovala 
Zamyslete se nad tím, kolik máte přátel - lidí, s nimiž se pravidelně se
tkáváte, s nimiž ráda trávíte čas - s kterými třeba ráda zajdete na oběd. 

A nyní se zamyslete nad tím, kolik blízkých přátel má váš manžel. 
Nemám teď na mysli kolegy v práci, které ráno pozdraví, když si jde 
vypít kávu do společenské místnosti. Hovořím o lidech, kteří ho znají 
skutečně dobře. 

Dochází vám to? Je velmi pravděpodobné, že k vypočítání vašich 
blízkých přátel potřebujete obě ruce. A co váš manžel? Je to šťastný 
člověk, má-li alespoň jednoho blízkého přítele. V mém případě je to 
kamarád Měsíček. Známe se už velice dlouho. Na rozdíl od našich 
manželek ale netrávíme čas tím, že bychom si vzájemně „vylévali srd
ce". Netrávíme hodiny mluvením, ačkoli jsme jednou hovořili rekord
ních 36 minut. Probírali jsme tehdy velmi vážné téma. Něco takového 
se ale stává jen zřídka. 

Ve většině případů má váš manžel pouze jednoho přítele. Uhádne
te, kdo to je? Jste to vy sama. Chápete, proč je tak důležité, abyste si 
ho vážila, jak jsme to probírali v předchozím oddílu? 

Váš manžel potřebuje, aby ho někdo potřeboval. Ale ne jen tak 
někdo. Potřebuje, abyste ho potřebovala vy. V životě i v myšlenkách 
vašeho manžela hrajete mnohem důležitější úlohu, než si myslíte. 

Když manželovi dáte najevo, že ho ve svém světě potřebujete, uvol
níte v něm Bohem daný sklon zaopatřovat, pomáhat a řešit problémy. 
To dělá muž nejraději ze všeho. Jde mu to zcela přirozeně. Toto je 
důvod, proč někdy šílíte, když vám manžel v určitých situacích říká, 
že máte udělat X, Y a Z. Pro něj je to přirozený způsob, jak řešit pro
blémy a jak dávat najevo, že mu na vás záleží. 

Pokud jeho schopnost řešit problémy zablokujete, manžel bude 
mít pocit, že už ho nepotřebujete, že ho jen shazujete a kritizujete, 
a velmi rychle se uzavře do sebe. Pak už nemáte pomocníka, nýbrž 
musíte jednat s mlčícím, trucujícím dítětem. (Na tento mužský rys 
nejsem nijak pyšný, nechci ale zamlčovat skutečnost. Musím se při
znat, že někdy jsem také takový. Můžete se zeptat Sande.) 
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muži začala říkat, jak moc ho potřebuji. Vaše rada skutečně 
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V zásadě platí, že váš manžel nemá mnoho osobních přátel, s nimiž 
by se přátelil a s nimiž by hovořil. Má vás. A vy jste často vystreso-
vaná. Máte své zaměstnání a každý den musíte zařídit spoustu věcí. 
Přidejte k tomu dvě nebo tři děti... Jak se asi váš manžel cítí? Jako 
malé štěňátko se smutnýma očima, zapomenuté někde v koutě, které 
doufá, že si ho někdo všimne a vezme ho ven na procházku. 

Vše vyplývá z toho, že váš drsný chlap není zdaleka tak drsný, jak 
vypadá. Pod veškerým předváděním se je skryté citlivé srdce, které 
se obává zranění. 

Dát manželovi najevo, že je ho zapotřebí, je svého druhu umění. 
Ve skutečnosti je to velice jednoduché a rozhodně to stojí za vynalo
žené úsilí. Když přijde manžel večer domů, řekněte mu: „Drahoušku, 
jsem tak ráda, že už jsi tady. Dneska jsem měla opravdu těžký den 
a pořád jsem se těšila na chvíli, kdy tě večer zase uvidím. Jsem moc 
ráda, že jsem si tě vzala." Pak mu podstrčte reklamu. „Až se převlék
neš, mohl bys Caysie pomoci s domácím úkolem, abych mohla do
dělat večeři? Pak se dostane včas do postele a my si budeme moci 
trochu vydechnout." 

Tak jedná moudrá žena. Nejprve manželovi řekne, že ho ráda vidí. 
(Který muž něco takového neslyší rád?] Pak mu řekne, že měla těžký 
den, a požádá ho o pomoc v konkrétní věci. A nakonec mu slíbí odmě
nu - čas, kdy budou spolu, tedy čas, na kterém mu záleží nejvíc a kdy 
se cítí nejlépe. A co dostane na oplátku? Šťastného manžela, který 
má pocit, že je něco platný, který k ní spěchá domů a který pomůže 
se vším, jak jen umí. 

Vaše slova nezaberou mnoho času, ale velmi mnoho znamenají. Je 
to, jako když hladíte štěňátko po břiše. Vyvolávají přímo pocit slasti. 
Jsou jako kočičí afrodisiakum, po němž kočka šílí a pozoruje každý 
váš pohyb. Tato slova vám pomohou dosáhnout vašeho cíle - mít 
od pátku nového manžela. 

Váš manžel potřebuje, abyste byla výkonná a nezávislá (jak už jistě 
jste), ale ne příliš výkonná a nezávislá. Potřebuje vědět, že má pevné 
místo ve vašem světě, ve vašem domě a ve vaší náruči. 

Manžel potřebuje být naplněn 
Už vidím, jak obracíte oči v sloup. Tak, už je to tady, říkáte si. Teď 
budete mluvit o sexu, že, doktore Lemane?Je to koneckonců asi jediná 
věc, o níž si muž myslí, že mu stačí k naplnění. 

34 



Odhalená tajemství 

Mýlíte se - a vlastně máte pravdu. Sex je pro muže velice důležitý. 
Ale jediná věc to není. Je tu ještě sportovní kanál v televizi. 

Ano, žertuji - ale jen částečně. Zkuste se na to podívat takto: Když 
si vás váš muž vyvolil, měl k tomu určitý důvod. Říkal si: Sláva, našel 
jsem ženu svých snů. Budu ji navždy milovat a povedeme úžasný sexu
ální život. Tak, už jen zařídit tu svatbu. 

Pak jste se vrátili domů z líbánek, museli jste do zaměstnání, na
vštěvovali vás příbuzní, dolehla na vás finanční realita a možná máte 
i jedno či dvě děti. Váš muž je natolik zaměstnán zajišťováním rodi
ny, že se vám příliš nevěnuje. (I když chodíte do zaměstnání a třeba 
i vyděláváte víc než manžel, cítí váš manžel povinnost zajistit rodinu. 
Muži jsou tak prostě stvoření.) Začala jste se cítit spíše jako služka 
než jako milovaná manželka a milenka. Spousta různých povinností 
vás unavuje a večer už většinou nemáte na sex náladu. 

Pro muže je ale sexuální uspokojení nesmírně důležité. Všimněte 
si, že mluvím o „sexuálním uspokojení", ne pouze o „sexu". Mezi se
xuálním stykem a sexuálním uspokojením je rozdíl. Jsou mnozí muži 
a ženy, kteří zkoušejí sex s kdekým a hledají sexuální uspokojení, 
které vydrží. Řeknu rovnou naostro: Naplňující sex můžete nalézt 
jen v rámci manželství, v němž se muž a žena zavázali, že se budou 
navzájem milovat a že spolu vydrží celý život. Sex mimo manželství 
není ani bezpečný, ani emocionálně naplňující (přestože může být 
dočasně naplňující fyzicky). 

Je zde tedy muž, který si vás vyvolil - i s těmi pár kilogramy, které 
jste přibrala od doby, kdy jste se poznali a vzali - abyste byla jeho 
sexuální partnerkou. Být sexuální partnerkou však nestačí. Potřebu
je, abyste byla ochotnou sexuální partnerkou. Potřebuje, abyste ho 
potřebovala. Sexuální naplnění potvrzuje muže v jádru jeho bytos
ti - potvrzuje jeho mužství. Prohlubuje jeho touhu chránit vás, pečo
vat o vás, milovat vás, zajišťovat vás. Pokud máte s mužem důvěrný 
vztah, nebude nikoho jiného hledat. Jinak ho vystavujete značnému 
riziku, že bude zranitelný a padne do náruče někomu jinému. Chtěla 
byste to? Patrně ne, nicméně děje se to často. Tak začínají různé „ro
mánky". Trocha uznání či prostý kompliment se může změnit ve žha
vý román, který zničí vaše manželství. 

Pokud se rozhodnete nemít s manželem sexuální styk, opravňuje 
ho to, aby si našel milenku? V žádném případě. Nic takového netvr
dím. Člověk se jen tak nezamilovává - milostný vztah je vždy věcí 
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rozhodnutí. Pokud váš manžel učinil takové rozhodnutí (a mnohé 
z vás, kdo čtete tuto knihu, víte, o čem hovořím), učinil rozhodnutí, 
které je zničující - pro něj i pro vás. (Bude o tom ještě řeč.) 

Říkám pouze, že sex je pro vašeho manžela důležitý, přestože vaší 
prioritou není. (I tím se ještě budeme zabývat.) 

Proto si udělejte čas na tento důležitý aspekt vašeho vztahu. A ne
čekejte, že vždy začne on. Riskujte. Usilujte o něj. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Můj manžel se každoročně účastní velké pracovní večeře 
a já dělám vše pro to, abych vypadala co nejlépe. Vždyť se jed
ná o lidi, s nimiž se denně stýká. Bývají tam i mnozí nadřízení 
a regionální ředitelé. Zajdu tedy ke kadeřníkovi, koupím si nové 
šaty, nechám si udělat nehty. Čekala bych, že alespoň řekne: 
„Tobě to sluší!" Kdepak. Nic. Hodně mě to mrzí. 
Odpověď: Musíte si s manželem upřímně promluvit. „Tak jsem 
trochu počítala. Je to devátý slavnostní oběd, který jsem s tebou 
navštívila. Devět let jsem si nechávala udělat účes, sháněla nové 
šaty a vždycky jsem se snažila vypadat co nejlépe, protože vím, 
že tito lidé jsou pro tebe důležití. Něco bych ale ráda věděla. Je 
pro tebe důležité, abych hezky vypadala, nebo si letos mám vzít 
něco všedního?" 

Uvidíte, že manžel bude v šoku. Řekne asi: „Ne, chci, abys vy
padala hezky." 

Pak můžete říci: „Napadlo tě někdy, že bych uvítala, kdybys 
mi řekl, že mi to sluší? Když jdu ke kadeřníkovi, musím si za
jistit hlídání dětí. Když jdu koupit šaty do nákupního střediska, 
musím je vzít s sebou. Nakupovat s dětmi je opravdu velká zá
bava. Možná ti nikdy nedošlo, kolik času a úsilí mě stojí, abych 
se připravila. Když mi neřekneš ani slovo, mám pocit, že na mně 
nezáleží, že si mě nevšímáš a neoceníš mě. Pak se ptám tebe 
a současně i sama sebe, stojí to za tu námahu? Jestli to pro tebe 
není důležité, něco na sebe hodím a jen si učešu vlasy." 

To vašeho muže probudí. Takové probuzení jistě potřebuje. 
Muži se těší z řady věcí, ale nikdy o tom nemluví. Váš muž potře
buje vědět, co je pro vás důležité. 
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Především manžela potvrzujte v jeho mužství. Dokonce i muži, 
kteří jsou fyzicky neschopni sexu, protože trpí nějakou chorobou, 
jsou rádi, když je žena na některých místech hladí. Váš manžel potře
buje slyšet: „Toužím po tobě. Potřebuji tě. Jsi můj muž." To je sladká 
hudba pro jeho uši. 

Za všechna ta léta, co pracuji jako terapeut, se mi ještě nestalo, že 
by do mé kanceláře přišel muž, kterého jeho manželka uznává, které
ho potřebuje a uspokojuje, a žádal by o rozvod. Jestli někdy k něčemu 
takovému došlo, pak já o tom nevím. Proč? Protože tyto tři základní 
věci umožňují manželovi, aby byl takovým mužem, jakým být má. 
A vy budete šťastnější a v každém ohledu spokojenější, pokud budete 
těmto třem základním věcem věnovat pozornost. 

Všechno je to velice jednoduché - ne však snadné. Moudrá žena 
pochopí, že její muž toho nepotřebuje mnoho; stačí mu málo. Pokud 
naplníte jeho potřeby v těchto třech oblastech - pokud si ho vážíte, 
potřebujete ho a naplňujete ho - získáte nového manžela, po němž 
toužíte. 

Co muž potřebuje nejvíce Co žena potřebuje nejvíce 

1. Být uznáván 1. Něžnou lásku 

2. Být potřebný 2. Upřímnou, otevřenou komunikaci 

3. Být naplněn 3. Oddanost rodině 

Co potřebujete ze všeho nejvíce 
Probrali jsme tři nejdůležitější potřeby vašeho manžela - potřebu 
úcty, potřebu vědět, že ho potřebujete, a naplnění. Jaké jsou ale nej-
důležitější potřeby manželky? Po čem toužíte více než po čemkoli 
jiném? 

Tři největší potřeby vás žen jsou v tomto pořadí: 

1. Potřeba něžné lásky 
2. Potřeba upřímné a otevřené komunikace 
3. Potřeba vnímat oddanost rodině 

To se hodně liší od největších potřeb vašeho manžela, že? Vidíte, 
jak jste emocionálně odlišní! Chápete, proč na sebe někdy narážíte? 

Chcete se mazlit a slyšet sladké šeptání do ouška, ale muž vás ne
dokáže políbit, aniž by neskončil ve vodorovné poloze, ležící na vás, 
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protože je stvořen tak, aby dokonal sexuální akt. Vy toužíte, aby vám 
řekl, co ten den prožíval, a chcete mu povědět, co jste prožívala vy. 
Jenže on vám odpovídá jen hrdelním zavrčením - právě totiž pře
mýšlí, jak se zbavit mývala, který každé pondělí převrátí popelnici. Vy 
toužíte po tom, aby se šel podívat na fotbalový zápas svého syna; on 
se však zdržel v práci, protože dokončuje projekt, který mu umožní 
zvítězit v soutěži s kolegou a pravděpodobně mu přinese povýšení 
a vyšší plat. 

Už chápete, co chci říci? Proč se tedy nesmířit s rozdíly, které mezi 
vámi jsou, aby se trochu snížilo napětí? Vždyť při tom můžete zažít 
i trochu zábavy! 

Známý sportovní komentátor Bob Costas má v rozhlase krátký 
pořad, sponzorovaný společností JCPenney. Ať už je autorem dopro
vodné reklamy kdokoli, v každém případě je to člověk, který rozumí 
mužům: „JCPenney vám usnadňuje vejít, najít, co hledáte, a zase rych
le vypadnout." Když jsem tuto reklamu slyšel, hned mě zaujala. 

Je tu ovšem ještě moje žena, která zítra odjíždí nakupovat do Phoe-
nixu. Tucsonské obchody jsou zřejmě podřadné; proto musí jet au
tem 180 km, aby si nakoupila. 

Jsem muž, který si rád užívá. Vyjedu na silnici a rád soutěžím 
s ostatními řidiči. Vím, kam jedu, a cíl cesty mám v hlavě pevně 
zafixovaný. 

Moje žena Sande je jiná. Jednou se s naší dcerou Hannah vracela 
domů z Buffala ve státě New York. Náhle si Hannah všimla ukazatele 
a řekla: „Mami, jsme v Pensylvánii." Sande minula odbočku. Víte, jak 
zareagovala? Moje moudrá žena se jen zasmála. Necítila potřebu ně
jak se omlouvat; vůbec jí nevadilo, že minula dálnici č. 86 a skončila 
ve staré dobré Pensylvánii. Ty velké bílo-červeno-modré ukazatele se 
asi snadno přehlédnou, když si ženy povídají. 

A právě toto je jedna z věcí, které na Sande miluji. Je s ní neuvěři
telná legrace, je sladká a je obdarovaná ve zcela jiných oblastech než 
já. A především mi každý den na mnoho různých způsobů ukazuje, že 
si mě váží a že mě potřebuje. A opravdu se snaží mě uspokojit. 

Chcete-li mít do pátku nového manžela, musíte pochopit, jak sil
ný vliv na svého muže máte. Platí to i v případech, že se podle toho 
nechová nebo to nepřiznává. Sande třeba prohodí: „Tedy, Leemie, to 
sis opravdu oblékl zajímavou kombinaci." Ihned je mi jasné, co se 
děje. Přeložím vám její slova: „Neoblékl ses správně. Jdi se prosím 
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převléknout." Obávám se, že na mém pohřbu budu ležet v rakvi, ona 
si ji prohlédne a řekne: „To si přece nemůžeš vzít na sebe." 

Chápejte: Každý jsme jiný. Sande ráno vstane, udělá si čas, aby se 
nalíčila a učesala atd. Vždy vypadá naprosto skvěle. A já? Vstanu, ob
léknu triko, nasadím baseballovou čepici a šortky, které jsem měl 
včera. Vyčistím si zuby, vezmu si lék a vypadnu ze dveří. Všimněte 
si, že jsem se neučesal. Proč také - vždyť mám na hlavě čepici! Proč 
bych si měl česat vlasy? 

Jelikož jsem muž, je pro mě život jednodušší než pro Sande. Ne
mám každý měsíc „své dny" a jen výjimečně musím přemýšlet o tom, 
co bude k večeři. Je to pouze tehdy, když chci vzít Sande do restaura
ce. Možná chcete protestovat a obvinit mě z tvrzení, že v rodině musí 
vařit vždycky žena. Něco vám ale prozradím: Všichni u Lemanů vědí, 
že Sande vaří mnohem lépe než já. A kromě toho ji to baví. 

Hovoří ženy 

Celých deset let našeho manželství jsem se snažila svému muži 
vyhovovat. Až když jsem vás slyšela v televizi, došlo mi, že jsem 
přitom vždycky očekávala něco konkrétního na oplátku. Když 
jsem přestala od manžela očekávat, že mě odmění, zjistila jsem 
zajímavou věc: Těšit a překvapovat mého manžela mi začalo pů
sobit radost. Nestačím se divit, jak se naše domácnost proměnila. 
V posledních třech měsících mi udělal manžel více radosti než 
v celých předchozích deseti letech! Naše manželství se opět stalo 
zajímavým. 

Cindy, Texas 

M á m rovněž sekretářku (prvorozenou ženu, která je dobrá 
ve všem, do čeho se pustí), jež dohlíží na to, aby toto velké dítě naší 
rodiny nezmeškalo žádnou svou schůzku, plánovanou přednášku či 
program v rozhlase nebo v televizi. Sande ale zvládá své každodenní 
úkoly bez sekretářky, čemuž se nepřestávám divit. 

Při všech těch rozdílech mezi muži a ženami je tedy možno nejen 
koexistovat, ale dokonce se navzájem doplňovat? Zcela jistě. Spolu se 
Sande jsme denně živým svědectvím o této pravdě. A to se od sebe 
lišíme natolik, jak si jen dokážete představit. 
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Dnes někteří lidé tvrdí, že kdyby měli možnost znovu vstoupit 
do manželství, vzali by si „někoho jiného". Já tedy rozhodně ne. Opět 
bych se rozhodl pro Sande. Naučili jsme se totiž, že dáváme-li dru
hému přednost, vytváříme nerozlučnou jednotu. Tato jednota nám 
denně přináší radost a rozvod není něco, co by nám přišlo na mysl. 
A to se nikdy jeden na druhého nenaštveme? Jistěže ano. Jsme jenom 
lidé. Jenže si užijeme také hodně veselí. 

Pokud se mě tedy ptáte: „Pane doktore Lemane, chcete říci, že 
mám dávat manželovi přednost sama před sebou?" Ano, patří to 
k tomu, co se snažím říci. Tvrdím ale současně, že on zase musí dá
vat přednost vám před sebou samotným. Právě to je podstata man
želství. V manželství nejde o dvě sobecké strany, kde si chce každá 
prosadit svou. Manželství je partnerství dvou lidí, kteří spolupracují 
na společném blahu. 

Spousta mužů vůbec netuší, čím by vás mohli učinit šťastnými. Ur
čitě by se o to ale rádi pokusili. Zkuste tedy manželovi dát příležitost. 
Zkuste, co se stane, když budete svému muži prokazovat úctu, když 
ho budete potřebovat a naplňovat. 
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Stvoření z jiné planety..., nebo 
stvoření s návyky? 

Chcete-li pochopit muže, musíte je stopovat až do jejich doupěte. 

Když mě a mému kamarádovi Měsíčkoví bylo asi sedm či osm let, něco 
jsme vymysleli. Vlastně jsme pořád něco vymýšleli. Tehdy jsme se 
rozhodli, že chytíme králíka. Šli jsme tedy na pole s krabicí, postavili 
jsme ji na zem vzhůru dnem a na jedné straně jsme ji podepřeli kolí
kem. Pod krabici jsme položili salát a pár mrkví. Domnívali jsme se, 
že hloupý králíček přihopsá, uvidí mrkev, vejde dovnitř, shodí kolík -
a hurá! Krabice ho přiklapne a králík bude náš. 

Tak co, kdo byl asi hloupější - králík, nebo my? 
Ženy se někdy dopouštějí podobné chyby. Domnívají se, že když 

budou svému muži nadávat, udělají z něj lepšího manžela. Nicmé
ně snažit se změnit manžela peskováním je podobné snaze chytit 
králíka, aniž zvažujete, jaké je to vlastně stvoření, kde se cítí nejlépe 
a v jakém prostředí se rádo pohybuje. 

Zkuste si na chvíli představit, že váš manžel je nějaký jiný tvor. 
Patří ke zcela jinému druhu (pokud si trochu vzpomínáte na základy 
biologie ze střední školy]. 

Ano, tvor to tedy rozhodně je, říkáte si patrně. Tvor z jiné plane
ty. Pokud si myslíte toto, gratuluji vám - v takovém případě jste již 
na druhé metě. Zaznamenáte značný pokrok, protože už chápete, že 
váš muž je odlišné stvoření tělesně, emocionálně i psychicky. 
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Všimnout si tělesných rozdílů není nic těžkého. Není třeba otvírat 
mozek - stačí zběžný pohled na některé části těla. Váš muž má mno
hem více testosteronu než vy. Vy máte estrogen; ten zase nemá on. 
Kdybyste mu to dovolila, nosil by stále tentýž oděv. Své oblíbené džíny 
nosí už sedm let - jsou to ty, které mají zadní kapsu vytahanou od peně
ženky. Jemu to nevadí - vám však ano. Všimněte si, kolik párů bot máte 
vy a kolik on. Manžel je velice předvídatelný. V téže restauraci si bude 
dávat stále totéž jídlo (málokdy mu bývá z něčeho špatně), aniž se po
dívá na jídelníček. Vy si ráda jídelní lístek pořádně prostudujete a pak 
vyzkoušíte něco nového. Váš manžel každé ráno pročítá noviny stejným 
způsobem; vy čtete články, které vám padnou do oka a zaujmou vás. 

Psycholožka Karen Shermanová shrnuje rozdíly mezi muži a žena
mi - i to, jak se tyto rozdíly projevují ve vztazích: 

Muži a ženy zpracovávají informace velmi odlišným způsobem... 
Ženský mozek je utvořen tak, že reaguje na jemnější neverbální 
podněty. Ženy také použijí na 20 000 různých způsobů komu
nikace denně (verbálních i neverbálních), zatímco muži pouze 
7 000! Mužský mozek bývá o něco větší, ale ženský má více neu
ronových spojů. Muži zpracovávají informace jednou mozkovou 
hemisférou, zatímco ženy oběma.1 

Co to všechno znamená? Pokud jako žena vysíláte svému muži 
signály, že chcete, aby něco udělal, ale jemu to nedochází, je to tím, 
že je stvořen jako ... víte co? Jako muž! Ale řekněte mu o to přímo 
a on to okamžitě udělá - pokud ho potřebujete, prokazujete mu úctu 
a naplňujete ho. 

Muži a ženy mívají ve vztazích problémy mimo jiného z tohoto 
prostého důvodu: Muž si myslí, že chápe ženu, a žena si myslí, že 
chápe muže. Prozradím vám ale malé tajemství: Svého manžela ne
chápete ani zdaleka tak dobře, jak se domníváte. 

Pokud mi to nevěříte, sepište si seznam věcí, které jsou podle va
šeho mínění pro vašeho manžela důležité. Pak se ho na to zeptejte. 
Jste-li dobrá pozorovatelka, patrně se v několika bodech strefíte. Je 
ale velmi pravděpodobné, že vás čeká i hodně překvapení. Jak by také 
ne? Koneckonců, nikdy jste přece nebyla mužem! 

Jak nejlépe pochopíte svého manžela? Podobně, jako jste pozná
vala různé tvory v přírodopise. Nejdříve jste se je učili pojmenovat 
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a pak jste je pozorovali. Pokud budete poznávat toho tvora, který 
je vaším manželem, a budete-li ho pozorovat v jeho přirozeném 
prostředí, může vám to velice pomoci lépe muži porozumět jakožto 
muži. To, jaký je váš manžel, má totiž své kořeny v tom, jaký byl jako 
malý chlapec a jaké bylo tehdy jeho přirozené prostředí. 

Kdysi to byl malý chlapec 
To, co váš manžel prožíval jako chlapec, hluboce ovlivnilo, jaký je 
dnes jako muž. Muže, kterého jste si vzala, utvářelo jednání jeho mat
ky. Důležité byly i jeho vztahy s vrstevníky. Ti ho buď uznávali, nebo 
naopak neuznávali. 

To vše mělo obrovský význam v období, než váš manžel vstoupil 
do puberty, jednou z nejtěžších věcí v životě je být chlapcem ve věku 
osmi až patnácti let. Když dosáhne chlapec osmi let, už ho nepova
žují za kouzelného či obdivuhodného. Pokud se váš manžel trochu 
podobal mně, patrně vypadal poněkud legračně, ba dokonce trochu 
hrůzostrašně. 

Všimli jste si někdy, že různé části těla rostou různou rychlostí? 
Kupříkladu uši mohou předběhnout hlavu nebo hlava předběhne 
tělo. Vznikají tak poněkud komické postavičky. Ani nebudu zmiňovat, 
co se sebevědomím dospívajícího chlapce udělá vhodně umístěný 
uher. 

Takový chlapec je už příliš velký na to, aby se nad ním s něžností 
rozplývali, ale zatím příliš malý na to, aby vzbuzoval úctu. Jeho svaly 
dosud nestojí za řeč, a tak mu starší chlapci ubližují. Pomalu a boles
tivě se z chlapce mění v muže. Vyrovnává se s tím, že motor silného 
Porsche vězí v tělíčku připomínajícím spíše malého Opela. 

A pak se to stane. Jednoho dne - někdy v sedmé či osmé třídě - se 
váš manžel probudil a zjistil, že mu vyrazilo ochlupení buď na genitá
liích nebo na hrudi. Nepřišlo to ale dostatečně brzy (nebo ochlupení 
ještě nebylo dostatečně husté), aby se vyhnul ponížení ve školních 
sprchách. Tam se starší, plně ochlupení a rozvinutí neandrtálci vy
smívali nikterak gigantickým rozměrům Johnnyho malého pindíka. 

Když jsem na druhém stupni chodil na plavání, plavali chlapci nazí. 
Vyšli jsme ze šatny jako holátka a seděli jsme na okraji bazénu, dokud 
učitel nezkontroloval prezenci. Jeden z našich spolužáků - Alan - byl 
ochlupený od hlavy až k patě - jako orangutan, který už dlouho nebyl 
u holiče. Byl obrovský na všech významných místech - už byl zcela 
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mužem. A víte, kdo vedle něj musel sedět při prezenci? Malý Kevin 
Leman, na jehož bělostné hrudi se skvěl jediný chlup - malá špaget-
ka, kterou jsem byl v pokušení začernit fixou, aby byla lépe vidět. 
Snad stačí, když řeknu, že když jsem se podíval na sebe pod pasem, 
vypadal jsem ... zkrátka jako chlapec. Víte už, proč hoši velmi brzy 
pochopí, že v životě jde o soutěžení? 

Je zajímavé, že v nedávno postavené střední škole mají chlapecké 
šatny otevřené sprchy, zatímco dívčí sprchy mají jednotlivé kóje se 
závěsy. Váš manžel nikdy tuto ochranu neměl, a pokud se chlapec 
vyvíjí poněkud pomaleji než jeho vrstevníci, nemá se kam schovat. 
Bude terčem zraňujícího posměchu. Znám šestačtyřicetiletého muže, 
který si dosud pamatuje, jak ho na druhém stupni pověsili na žerď 
za jeho spodní prádlo. 

Nejen že jsou chlapci někdy nedostatečně vyvinutí, ale někteří 
z nás jsou ještě k tomu jednoduše hloupí. Jednou jsem jedl špagety 
v domě přítelkyně mé matky a nechtěl jsem omáčku - stačil mi jen 
omastek. 

Přítelkyně mé matky řekla: „Kevine, měl by sis tu omáčku vzít. 
Po ní rostou na prsou chlupy." 

To mi stačilo. Dal jsem si na špagety tolik omáčky, že by se v ní 
utopila menší krysa! 

Když jsem se večer chystal do postele, vytáhl jsem si pyžamo právě 
v okamžiku, kdy maminka vstoupila do pokoje. 

„Kevine, co to děláš?" 
„Koukám, jestli mi rostou chlupy." 
Když jsem to mamince vysvětlil, srdečně se zasmála. Já jsem se ale 

cítil ponížen. 
Předpubertální léta bývají pro chlapce nesnadným obdobím. 

Pokud byl váš manžel typickým chlapcem, nedostávalo se mu ani 
projevů lásky, ani úcty. Byl příliš velký na to, aby se s ním někdo 
na veřejnosti mazlil, ale příliš malý na to, aby se k němu chovali 
s úctou hoši jen o málo starší, než byl on sám. 

I dnes se setkávám s mnoha dospělými muži, kteří stále ještě trpí 
pocity zahanbení a viny, že jako chlapci nebyli „dost dobří". Mnozí 
z nich vyrůstali v době, kdy se ještě nemluvilo o poruchách učení. 
Proto vyrůstali s pocitem, že jsou jednoduše hloupí. Často se chovají 
rezervovaně, protože se naučili, že je lépe zůstat zticha a mít pokoj, 
než se projevit a sklidit posměch. 
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Proč se můj manžel chová... jako muž? 
Jeden z nejkomičtějších okamžiků své terapeutické praxe jsem zažil, 
když si mi jistá žena začala stěžovat na svého manžela. „Já mu pros
tě nerozumím," řekla a popisovala mi celou řadu typicky mužských 
rysů. „Proč se můj manžel musí chovat tolik jako... jako..." 

„Jako muž?" navrhl jsem. 
„Ano, to je ono!" 
Pokud jste podobně jako tato žena neměla bratry, je pro vás váš 

manžel někdy naprostou hádankou. Pokusme se ji rozluštit. Chlap
ci nejsou složití. Rádi soutěží, často tropí hlouposti a někdy jsou 
drsní. 

Muži rádi soutěží 
Děvčata mají sklon vytvořit na hřišti skupinku a řešit, kdo je nejpo-
pulárnější a příbuzná témata. Chlapci se přou, kdo vyhrál poslední 
závody Chtějí zvítězit. Je celkem lhostejno, zda hrají Monopoly, drib-
lují s basketbalovým míčem nebo dupou po mravencích a předbíhají 
se, kdo jich zabije víc. Chtějí být nejlepší. Když vyrostou a dostanou 
řidičský průkaz, začnou počítat, kolik aut předjedou cestou do práce. 
Porovnávají i své platy a velikost kanceláře. S tímto soutěžením vlast
ně nikdy nepřestanou. 

Proč váš manžel nezastaví a nezeptá se, když zabloudí při jízdě 
autem (v němž sedíte i vy)? 

A. Je to pod jeho úroveň. 
B. Rád řeší problémy. 
C. Požádat o pomoc mu nepřipadá mužné. 
D. Nechce, aby ho předjela všechna ta velká i malá auta, která 

s takovým úsilím sám předjel. 

0 vašem muži mohou do jisté míry platit všechny uvedené důvody, 
ale ten poslední je asi pravdě nejblíže. Soutěžení je velice důležité pro 
chlapce i pro muže. 

Mladí trenéři se rychle naučí této soutěživé povahy využívat. Jedna 
věc je dát chlapeckému sportovnímu týmu zabrat při tréninku. Chce
te-li však, aby hoši ze sebe vydali maximum, využijte při tréninku 
prvek soutěživosti. Postavte jednu polovinu týmu proti druhé. Pak 
uvidíte, čeho jsou vaši svěřenci schopni. 
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V jistém velkoměstě na severovýchodě Spojených států usoudili, 
že na menší chlapce má soutěživost „špatný vliv". Trenéři tedy při 
baseballu přestali počítat skóre. Vyzvali chlapce, aby hráli co nejlépe. 
Když se pak hoši ptali, kdo vyhrál, zaslechli jen: „Na tom nezáleží. 
Důležité je, jestli jsi ze sebe vydal maximum." 

Tento experiment nefungoval. Hoši si začali počítat skóre sami. 
Chtěli vědět, kdo vyhrál a kdo prohrál - a proč by to neměli chtít vědět? 
Jednou z důležitých lekcí, které se musíme v životě naučit, je umění 
prohrát, vstát a pustit se znovu do boje. Mnozí z těchto chlapců se bu
dou jednou ucházet o zaměstnání, kde budou brát jen jednoho ze sta či 
dokonce jednoho z tisíce. Potřebují se naučit soutěžit, vydat ze sebe to 
nejlepší a buď zakusit rozkoš z úspěchu, či bolest z neúspěchu. 

Soutěživost je jedním z důvodů, proč mají chlapci tolik rádi in
ternetové hry XBox Online. Je také důležitým rysem, že bratři jsou 
schopni přít se do krve o neřešitelné otázky, jako třeba kdo sní po
slední kousek koláče nebo zda byl někdo rychlejší v běhu, pokud oba 
doběhli více méně ve stejný okamžik. Váš manžel v takovém světě 
vyrůstal. Neustále musel bojovat o svůj spravedlivý díl. 

Slyšel jsem o jedné veselé - a typické mužské - příhodě, kdy matka 
přistihla své dva chlapce při hádce, kdo dostane první lívanec. Mat
ka usoudila, že je to skvělá příležitost uštědřit morální lekci. Řekla: 
„Kdyby tady seděl Ježíš, řekl by: ,Bratr si může vzít první lívanec. Já 
počkám.'" Starší syn se obrátil na svého bratra se slovy: „Dobrá, Rya-
ne, ty budeš Ježíš." 

Muži tropí hlouposti 
Jako dítě jsem natropil bezpočet hloupostí. Kromě toho jsem se těmi
to hloupostmi snažil na sebe upoutat pozornost - třeba tím, že jsem 
jedl psí suchary. Má žena tvrdí, že jsem se dodnes nezměnil. Asi má 
pravdu. Dostává pravidelnou dávku těchto chlapeckých hloupostí, 
kdykoli jsem se svým kamarádem Měsíčkem. 

Vysvětlím, co chci říci. Williamsville Central Schools v New Yorku 
každoročně uvádějí do své „síně slávy" lidi, kteří se proslavili ve svém 
zaměstnání. Jednoho roku se této pocty dostalo mně. 

Jednu věc vám musím prozradit. Každý z nás někdy zakusí nějaký 
zázrak. Já jsem chodící zázrak - jinak se to nedá nazvat. Na střed
ní škole jsem byl, co se týče prospěchu, čtvrtý od konce. Byl jsem 
ve skupině s dívkou, která byla opravdu mdlejšího ducha. Můj třídní 
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učitel mi zcela po právu a z dobrých důvodů v dubnu posledního 
ročníku řekl: „Lemane, s vašimi známkami a celkovými výsledky vás 
na vysokou neprotlačím." A přece jsem po několika letech získal dok
torát. Ještě větším zázrakem bylo, že se svou ženou jsem se setkal, 
když jsem pracoval jako vrátný. 

A nyní si představte, že před šesti lety jsem se na oné střední škole 
ocitl znovu. Někteří z mých starých učitelů tam učili doposud. Dokážu 
si představit, že by mě rádi viděli viset na oprátce. (Snad postačí, řek-
nu-li, že svými výstupy jsem se jim během studia nezavděčil.] 

Ta chvíle pro mě byla o to slavnostnější, že tam tehdy mohla být i moje 
devadesátiletá matka, která vždy věřila, že ze mě něco bude, a to i tehdy, 
kdy se zdálo, že všechno pokazím. Musel jsem ji tam vzít s sebou. Koneč
ně mohla alespoň na pár minut vidět svého syna ve škole a být na něj 
za něco hrdá. Trvalo to opravdu dlouho, ale nakonec se toho dožila. 

Během slavnosti se všichni středoškoláci chovali na středoško
láky mimořádně důstojně. (Věřte mi, byl jsem na mnoha středních 
školách, kde se studenti chovají neurvale a neuctivě; tito mladí lidé 
byli skvělí.) Když nastala chvíle, abych převzal svou cenu, vstal jsem 
ze židle a kráčel jsem přes pódium. 

Tu někdo vykřikl: „Ahoj, ponožko!" 
Vždycky totiž nosím výstřední ponožky. Když jsem v televizi, mů

žete mě přistihnout v šokujících růžovobíle pruhovaných ponožkách, 
v červenobílých kostkovaných ponožkách nebo v ponožkách s lentil-
kami. Je to taková moje libůstka. 

Když to slyšel ředitel školy, byl evidentně v rozpacích. Okamžitě 
začal studenty vážným tónem kárat. Připomněl jim, že mají výsadu 
studovat na Williamsville South a že jejich škola se vždy pyšnila tím, 
že vyniká nad ostatní. 

Já jsem ale věděl něco, co ředitel netušil. Víte, kdo vykřikl „Ahoj, 
ponožko"? Byl to student oné střední školy, nicméně ukončil ji ve stej
ném roce jako já. Nebyl to nikdo jiný než můj devětapadesátiletý ka
marád Měsíček, který seděl v hledišti se svou ženou, s mou ženou 
a s mou sestrou. 

Hovoří ženy 

Můj manžel je blázen do fotbalu a mně to po léta hrozně vadi
lo. Tým z našeho města není moc dobrý (téměř každý rok patří 
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k nejhorším klubům v lize) a můj manžel přesto tráví hodiny tím, 
že se na něj dívá. Nechápala jsem, co z toho má. 

Pak jsem vás slyšela mluvit o tom, co je pro muže důležité, a za
čala jsem všechno vidět z nové perspektivy. Za peníze, které jsem si 
šetřila na něco, co by mi udělalo radost, jsem manželovi předpla
tila všechna ligová utkání, která vysílá kabelová televize. Jeho re
akce byla úžasná. Radoval se z toho, že nyní uvidí všechna utkání 
svého oblíbeného domácího týmu. Když jsem udělala toto rozhod
nutí a přestala jsem do něj rýpat, že se pořád dívá na fotbal, začal 
dělat něco, co byste neuhodl. Sleduje zápas a během něj skládá 
vyprané prádlo. Takové vedlejší účinky jsem opravdu nečekala. 

Tammy Virginia 

Po slavnosti jsme si zašli do restaurace. Řvali jsme smíchy nad tím 
zvoláním „Ahoj, ponožko!". Naše ženy ale nesouhlasně vrtěly hlavou. 

Platí totiž jedno z mých nejoblíbenějších rčení: Pořád jste oním 
malým chlapcem (nebo malou holčičkou), kterým jste kdysi byli. Ne
jsem si jist, zda muži opravdu kdy vyrostou - třebaže jsou již v dů
chodu. Průzkumy ale ukazují, že ženy jsou rády, má-li muž smysl pro 
humor (jsem obzvlášť rád, že je ráda Sande). Je to jedna z věcí, která 
činí muže pro ženy přitažlivým. 

Když se sejdou třeba i dospělí muži, začnou si hrát. Někdy se při 
tom chovají jako čtyřletí. 

Právě se mi dostalo velkého uznání od bývalé školy a teď jsem za
čal s Měsíčkem zápasit při čekání ve frontě na kávu. A to je nám obě
ma téměř šedesát! Byl jsem rád, že ty dvě menší zákaznice za námi 
neměly mobilní telefony - asi by vytočily číslo tísňového volání. 
S Měsíčkem jsme se pošťuchovali podobně jako dvě vydry na břehu 
potoka - pouze v tomto případě šlo o vydry, které měly hodně přes 
metrák. 

Bylo mi jasné, co si myslí naše manželky. Tak, už to zase začíná. 
Jsou ženy, které by řekly: „Proč se vy dva konečně nezačnete cho

vat jako dospělí?" Naše ženy ale vědí, že to není moudrý přístup. Ne
chávají nás být. Uvědomují si, že jsme v podstatě prostí muži, kteří si 
rádi hrají. Patří to k tomu, jací jsme. 

U stolu nám dokonce trpí, když se vzájemně urážíme, jak to mají 
ve zvyku muži, kteří se mají rádi. 

48 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

„Hele, tlusťochu, co si dáš?", zeptal se mě Měsíček. 
„No, bařtipáne, asi si dám kuře s parmezánem." 
Všiml jsem si ustaraných a šokovaných pohledů od vedlejšího sto

lu. Co je tohle za lidi? 
Zeptám se vás takto: Opravdu si přejete, aby se muž choval při

měřeně svému věku? Kdyby se tak choval, musela byste poslouchat 
asi toto: „Ach, to koleno mě bolí! Taky mě bolí záda a celá levá noha -
nebo je to ta pravá?" Není lepší, když vám raději sehrajeme malé 
představení, byť se jedná o chlapecké hlouposti? 

Muži jsou někdy drsní 
Svému staršímu bratrovi jsem říkal „Bůh". Vymyslel jsem mu tuto 
přezdívku, protože se choval jako někdo, kdo nemusí brát ohledy 
na nikoho jiného než na sebe sama. Vstoupil do dveří a já jsem zvolal: 
„Bůh je doma!" 

Když se bratrovi zachtělo, tak mě praštil. Nemyslím si, že by jed
nal nějak netypicky. Muži se často zbavují přetlaku za použití pěstí. 
Váš manžel patrně patřil do jedné z těchto dvou kategorií: Buď často 
od někoho dostal nakládačku, nebo občas někoho ztloukl on sám. 

Jizva na palci mi připomíná drsný chlapecký svět. Zůstala mi tam 
po Jimmyho zubech. Jimmy byl chlapec ze sousedství, který měl tu 
drzost mi říci: „Tvoje máma tě nemá ráda. Jinak by tě přiměla, aby ses 
převlékl ze školních šatů, než si půjdeš hrát." Během následujících 60 
vteřin jsem dal Jimmymu najevo, jak moc mě má máma ráda. Pak mu
sela lásku projevit jeho matka - tím, že mu setřela krev z nosu a z úst. 

Potřebujete pochopit, v jakém světě váš manžel vyrůstal. Chlapci 
vůči sobě dokáží být nesmírně krutí. Při jedné příležitosti jsme se 
spolužáky jednomu chlapci servali kalhoty a udělali jsme mu „pupen-
do" (plácali jsme ho přes žaludek, až mu břicho zrůžovělo). Pak jsme 
ho přinutili projít kopřivami (nezapomeňte, že neměl kalhoty). Na
konec musel nahý vylézt na strom. Pokud jste nevyrůstala s chlapci, 
může vám to připadat přehnané, ale hoši takové věci dělají. 

Dospělí muži se mohou čas od času dostat do potyčky s druhými, 
ale v dospělosti bývají boje spíše jen verbální. Podobně jako se chlap
ci na hřišti dokáží porvat do krve a o deset minut později být nejlep-
šími kamarády, my muži se dokážeme o nějakou věc prudce pohádat, 
nakonec se ale smířit, potřást si rukama a ještě si zajít na golf. Takový 
průběh událostí nám nepřipadá nikterak podivný. 
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Chcete-li zažít fascinující rozhovor se svým manželem, nechte si 
od něj vyprávět o kouscích, které prováděl s kamarády ve škole. Po
zorně mu naslouchejte. Byl on tím, kdo občas natloukl druhým, nebo 
tím, kdo zpravidla dostal natlučeno? Projevuje se to nějak v jeho jed
nání doma nebo - pokud o tom něco víte - na pracovišti? 

Jak důležitá byla jeho matka tehdy - a jakou roli hraje dnes 
Chcete-li poznat svého muže, podívejte se na jeho matku. Uměla to 
jeho matka s chlapci? 

Moc bych vám přál, abyste zjistila, že matka vašeho manžela potvr
zovala v jeho mužství. Doufám, že s ním mluvila o tom, čeho si vážila 
na jeho otci, a že ve svém synovi podporovala ty mužské vlastnosti, 
které si u něj přála vidět. V dnešním světě mají některé matky větší 
starost o to, aby posílily mužskou citlivost na ženskou část populace, 
než aby ve svých synech podporovaly mužské vlastnosti. Tato taktika 
ale nevede ani k toleranci, ani k vyšší citlivosti vůči ženám. Ve skuteč
nosti pouze vytváří zmatek - a zmatené děti mají sklon dělat špatná, 
traumatická rozhodnutí. 

Je v pořádku, když chlapci dělají to, co je vlastní dívkám? Jistě. 
Má-li chlapec starší sestru, je jen přirozené, že si někdy bude hrát 
s panenkami. Jedna z mých prvních dětských vzpomínek je, jak si 
hraji s papírovými panenkami se svou sestrou Sally. Ta byla starší než 
já, takže když jsem zabloudil do jejího světa, hráli jsme si s tím, s čím 
si chtěla hrát ona. Nikdy se nestalo, že by se mě zeptala: „A s čím 
si chceš hrát ty, Kevine?" Jelikož byla starší, musel jsem přistoupit 
na její pravidla, pokud jsem si s ní chtěl hrát. A tak nezbývalo než si 
hrát s panenkami. 

Pokud váš manžel vyrůstal pouze se sestrami, pravděpodobně se 
dokáže pohybovat v dívčím světě. Je ale velký rozdíl mezi tím, když se 
někdo cítí dobře s děvčaty, a tím, když se sám chce chovat jako dívka. 

Muži, z nichž vyrostli zralí dospělí, měli zpravidla tu výhodu, že 
vyrůstali tam, kde byly role chlapců a dívek jasně definovány. Ještě 
jsem nezažil zmatené dítě, které by se v životě rozhodovalo neustá
le správně. Muž by si měl ujasnit, kým vlastně je, dříve než vstoupí 
do manželství. Jinak bude trpět jak on, tak jeho žena. Ani bych ne
spočítal nešťastná manželství, jimž jsem se věnoval, kdy manžel byl 
vlastně homosexuál, který se skrýval za stěnou manželství. Není divu, 
že takové manželství nedrží pohromadě žádné pojivo a žádná vášeň. 

50 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

Možná se domníváte, že vašeho muže formoval nejvíce jeho otec. 
Pravděpodobně na něj ale měla větší vliv jeho matka. Ta také nejvíce 
ovlivnila to, jak se manžel nyní chová k vám. 

Příliš starostlivá matka 
Tříleté dítě ovládat můžete, ale dvanáctileté už ovládat nemůžete. 
Takové dítě můžete vést; vaše možnosti ovládat je jsou však velmi 
omezené. 

Vašemu manželovi to patrně došlo dříve než jeho matce. Přišel 
na to, že může zalhat a projde mu to. Byl dostatečně schopný, aby se 
občas vytratil z domu. Pochopil, že pokud vyvine dostatečné úsilí, dá 
se skrýt i pach z cigarety. 

Úkoly na úterý 
1. Pozorujte svého mužského tvora 

v jeho prostředí. V jaké situaci se cítí 
nejlépe? 

2. Jaká byla jeho léta dospívání? 
3. Jaký vztah k němu měla jeho matka? 

Jak zacházel jeho otec se svou 
manželkou? 

4. Jakým způsobem ovlivnilo prostředí, 
v němž vyrůstal, jeho dnešní jednání? 
Jaký vztah má k vám a k životu 
obecně? 

5. Vyzýval ho někdo, aby hovořil o svých 
pocitech? 

Na počátku dospělosti váš manžel ve vztahu k ženám buď udělal 
velký krok kupředu a vyzrál, nebo ustrnul a zamrzl v ledovci neúcty. 
Zejména z toho důvodu, že chlapci tolik rádi soutěží, mohl být vý
chovný styl příliš úzkostlivé matky návodem na katastrofu. Taková 
matka svému synovi nedovolila nic, co by zavdalo sebemenší příle
žitost k nějakému zranění. Žádné sporty, žádné lezení po stromech, 
žádné výpravy do hor - zakázáno bylo prakticky vše, co hoši tolik mi
lují. Co nastane, když se takový hoch vymaní z matčina vlivu? Zaujme 
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postoj „já ti ukážu" a ten pak předvádí světu. Tito „rošťáci" mohou být 
velice přitažliví, pokud s nimi chcete chodit - jsou samé dobrodruž
ství, vzrušení a nebezpečí - pokud si však takového muže vezmete, 
mějte se na pozoru. 

Pokud matka takového muže měla slabou vůli a po svém synovi 
neustále uklízela nebo lhala, aby ho kryla, bude muž od vás, své man
želky, čekat podobný přístup. Co si nedovolil vůči matce, dokud ho 
měla pod palcem, to si teď dovolí vůči vám. 

Pokud chlapec záhy zjistí, že může svou matkou manipulovat 
a ovládat ji, bude předpokládat, že to dokáže i s vámi. Pokud jste typ, 
který rád každému vyhoví, patrně se necháte ovládat, místo abyste se 
mu postavila a řekla ne. 

Zeptejte se doktora Lemana 

Otázka: Než jsem se vdala a než přišly děti, pracovala jsem jako 
účetní. Nechtěli jsme, aby naše děti vychovával někdo jiný, a tak 
jsme se rozhodli, že s nimi zůstanu doma. Manžel si ale nyní 
navykl hovořit o „svých penězích" v protikladu k „našim peně
zům". Já moc neutrácím. Sbírám slevové kupóny a díky nim naší 
rodině každoročně ušetřím pár set dolarů. Manžel přitom mé 
výdaje neustále zpochybňuje a chce, abych mu doložila každý 
cent, který v obchodě utratím. Je mi to hrozně nepříjemné. Co 
mám udělat, aby s tím přestal? 

Janice, Nové Mexiko 

Odpověď: Milá Janice, já bych to řešil následovně: Na vašem 
místě bych na dlouhou dobu přestal nakupovat potraviny. Vy 
nejste služka a on není pánem nad penězi, které utratíte. Když 
se podiví, že k večeři je pouze salát se zálivkou, řekněte mu rov
nou: „Protože doma už nic jiného nemáme." Pak mu řekněte, jak 
moc je vám nepříjemné, když mu musíte neustále říkat o pení
ze. (Byla jste přece účetní, takže hodnotu peněz znáte dobře.] 
Řekněte mu: „Vůbec se mi nelíbí, když si musím připadat jako 
služka, zatímco ty jsi pánem tvrze. Už se tak nechci cítit. Tak 
jsem si řekla, že bys mohl nějakou dobu nakupovat ty." Podejte 
mu obálku s nasbíranými slevovými kupóny a ladně opusťte 
místnost. Jsem si jist, že mu poklesne čelist. 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

Až bude chtít, abyste došla na nákup, řekněte jednoznačné 
ne. Pokud má řeči, když vám má dát peníze na nákup, ať si to 
vyzkouší sám. Pak třeba ocení, jak dobře jste dokázala nakou
pit. Jistě, sama se nějakou dobu možná pořádně nenajíte. Vsa
dím však svůj oblíbený přehrávač na to, že po několika týdnech 
nakupování vám vrátí obálku s kupóny a nějakou hotovostí 
(a bude to patrně více, než vám kdy dal předtím). Se stížnostmi 
bude navždy konec. Dobrou chuť! 

Matka vyžadující dokonalost 
Byla matka vašeho manžela schopná připustit, že jejímu synovi se 
někdy něco nepodaří, nebo od něj očekávala, že bude ve všem doko
nalý? Byla to žena, která mu neustále něco přikazovala a v jednom 
kuse mu říkala, co má dělat? 

Pokud ano, pak je pravděpodobné, že na jakoukoli vaši kritiku bude 
váš manžel reagovat negativně, ba přímo výbušně. Vy jste přesvědčena, 
že vaše poznámka o tom, že zrcadlo visí poněkud nakřivo, je zcela nevin
ná. Jak ji ale vnímá váš manžel? Zase jsi to zkazil, jsi naprosté nemehlo. Já 
jsem tušila, že nic neuděláš pořádně! Vy jste vůbec nezamýšlela naznačo
vat něco takového, nicméně vzhledem k tomu, v čem vyrůstal, vnímá váš 
manžel vaše slova právě takto. V mužském uvažování neexistují různé 
stupně úspěchu. Jsou pouze dvě možnosti: Buď zvítězíš, nebo prohraješ. 

Co si máte počít? Neříkat nic? To by ale také nikam nevedlo, že? 
Existuje lepší způsob, jak v dané situaci uvolnit napětí: Vychlou

bejte se svým manželem v jeho přítomnosti! Ať slyší, že si vážíte cha
rakterových vlastností, které jeho matka nechávala bez povšimnutí, 
a že přes jeho dílčí nedostatky jste nadšená ze svého úlovku. 

Způsobí taková slova okamžitou, nebo alespoň rychlou proměnu? 
Pravděpodobně nikoli. Nezapomínejte, že bojujete s osmnácti lety 
negativního vlivu vaší tchyně. Proto může proměna chvíli trvat. 

Jak tuto zásadu aplikovat na křivě visící zrcadlo? Můžete říci: „Vy
padá to skvěle, drahoušku. Pověsils to zrcadlo přesně tam, kde jsem 
ho chtěla mít. Jsem moc ráda, žes to udělal. Visí trochu nakřivo, nebo 
se mi to jen zdá?" 

Věřte mi: Manžel se podívá na zrcadlo a použije svou logickou 
a analytickou mysl. Pak zrcadlo narovná přesně tak, jak si přejete. 
Emoce, které by v něm vyvolala jeho matka, se vůbec neprobudí. 
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Štvaná matka 
Kladete si někdy otázku, proč váš manžel není schopen zpomalit? Proč 
musí být neustále v pohybu a proč i jeho hra připomíná spíše dřinu? 

Je to pravděpodobně dáno tím, jak byl vychováván. Starala se jeho 
matka neustále o to, aby měl co dělat? Naplnila veškerý volný čas 
svého syna různými aktivitami, a to zejména takovými, v nichž musel 
podávat špičkový výkon? Mohl si vůbec někdy vybrat, co se jemu líbi
lo? Šlo v jejich rodině o to, aby byli spolu, nebo večeřeli každý někdy 
jindy a jezdili každý jinam i na dovolenou a na prázdniny? 

Pokud váš manžel vyrůstal pod štvanou matkou, patrně si nevy
tvořil zdravá pouta se svou vlastní rodinou. Možná ani není zvyk
lý na společně trávený čas, protože během svého dospívání čas se 
svou rodinou netrávil. Pokud byl váš manžel naprogramován, aby žil 
štvaný život, čeká vás celoživotní bitva, budete-li se snažit přimět ho 
ke zpomalení. Možná se vám ale podaří postupně dosáhnout úspěchu 
a manžel zpomalí. Tuto věc ovšem do pátku nevyřešíte. Můžete k ře
šení přispět i tím, že přizpůsobíte své vlastní aktivity. Rovněž svému 
manželovi vysvětlujte, jak je důležité, aby byl v rodině přítomen, a jak 
vám schází, když přítomen není. Dovolenou plánujte jako rodina. Pro 
začátek zaveďte, že jeden či dva večery v týdnu budou společné veče
ře „jen pro rodinu". Uvařte něco zvlášť dobrého. 

Váš manžel vás potřebuje, abyste ho zachránila před ním samot
ným a před programem, který běží v jeho mozku. Jinak se zcela 
vyčerpá. Pomozte mu tedy zatáhnout za brzdu - pomalu a jemně. 
Ukažte mu, že si ho vážíte, že ho potřebujete a že ho chcete uspokojit. 
To vydatně přispěje k tomu, aby zůstával doma a věnoval se rodině. 

Vychovávající matka 
Tato matka ví, jak na to. Když děti něco provedou, nezareaguje slovy 
„počkej, až se táta vrátí domů". Naopak řekne: „Tak, hned si o tom 
promluvíme. Něco takového nebudu trpět. Dobře víš, že takové věci 
se nedělají, a já nedopustím, aby ti to prošlo." 

Děti takové matky si myslí, že je někdy moc přísná, vědí ale, že je 
vždy spravedlivá. Když řekne, že se něco stane, tak se to stane. Když 
varovala, že něco bude mít takové a takové následky, pak vždy jedná 
v souladu se svými slovy. Když Andy nevynese smetí, pak ho neodve-
ze ke kamarádovi, kterému slíbil návštěvu. Andy musí kamarádovi 
zavolat a vysvětlit mu, proč nepřijede. 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

Vezměte manžela, přidejte zaměstnání, aktivní život a do této smě
si zamíchejte několik dětí. Kde je v ní místo pro vašeho manžela? Ví, 
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Vychovávající matka za své dítě neudělá nic, co si může udělat 
samo. Chce, aby její syn byl silný a soběstačný. Trvá na tom, aby se 
zapojil do chodu domácnosti a plnil své povinnosti. Nicméně součas
ně je na své děti něžná a dává jim najevo svou lásku. 

Pokud jste se provdala za muže, který měl matku tohoto typu, pa
trně máte úžasného a pozorného manžela, který chápe důsledky své
ho jednání a který si uvědomuje, že nejste onuce, s níž si může dělat, 
co chce. Vážil si své matky a pravděpodobně si bude vážit i vás. 

S výchovou manželovy matky se nemůžete měřit. Můžete se ale 
podle ní zařídit. Pokud jste si vzala muže, který má problémy, čeká 
vás spousta práce. Pokud nikoli, buďte za to nesmírně vděčná - a ne
zapomeňte poděkovat své tchyni! 

Po čem muž touží 
Váš dospělý hoch touží, abyste mu poskytla totéž, co hledal u své 
matky (a čeho se mu možná nedostalo]. Je to přijetí, pocit sounáleži
tosti a přátelství. 

Potřebuje vědět, že ho bezvýhradně přijímáte. Že neztratí vaši 
úctu ani tehdy, když za ekonomické krize přijde o zaměstnání. I pak 
pro vás zůstane vaším mužem, vaším milencem, tím, kdo se stará 
o rodinu. 

Potřebuje rovněž cítit, že k vám patří. Upřímně řečeno, nemá nic 
jiného, k čemu by mohl patřit. Jistě, chodí do práce, ale tam nepatří. 
Možná chodí do posilovny nebo každý čtvrtek večer hraje s kamará
dy basketbal. Ani jim však nepatří. Má pouze sám sebe - a vás. Blaže
ní jsou ti muži, kteří mají alespoň jednoho mužského přítele. 

Tři P, která potřebuje 
každý muž 

přijetí 
pocit sounáležitosti 
přátelství 
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že náleží k rodině? Že ho rodina potřebuje? Že jako manžel a jako otec 
hraje důležitou roli a že vy si život bez něj nedovedete představit? 

Potřebuje vaše přátelství. Právě vy jste na prvním místě v seznamu 
lidí, s nimiž chce trávit čas. Může se zdát, že na prvním místě jsou 
jeho kamarádi nebo že váš manžel dává přednost svému zaměstná
ní - nenechte se tím mýlit. Pokud mu ovšem dáte nějak najevo, že 
jste příliš zaměstnána na to, abyste mu ve svém životě udělala místo, 
najde si něco jiného, čím zaplní čas, který by rád trávil s vámi. Za tím 
vším ale jeho srdce malého chlapce pláče: A co já? Kde je mé místo 
v tvém seznamu věcí, které je třeba udělat? Cožpak na mně nezáleží? 

To, jak jako manželka odpovíte na tyto nevyslovené touhy, velmi 
úzce souvisí s tím, jakého manžela budete od pátku mít. 

Prostřední jméno vašeho manžela je Předvídatelný 
My muži jsme značně předvídatelná stvoření. Má to své výhody i ne
výhody. Zpravidla se netouláme (většinou tušíte, kde právě jsme). 
Na druhou stranu s námi někdy může být nuda, protože se bojíme 
riskovat nebo podstupovat změny. 

Existuje starý vtip o zedníkovi, který stavěl mrakodrapy v New 
Yorku. Jeho kolegové ho čtyři dny po sobě pozorovali, jak si otvírá 
svou krabičku s obědem. Každý den to probíhalo stejně. Vždy řekl: 
„Ach jo, zase jen šunka a sýr." Pak krabičku znechuceně zavřel. Pátý 
den rovněž otevřel svou krabičku s obědem, nahlédl do ní a znechu
ceně prohlásil: „Ach ne. Zase šunka a sýr. Už mi je z toho špatně." 

Dělník sedící vedle něj se k němu naklonil a řekl: „Proč neřekneš 
manželce, že už šunku a sýr nechceš? Ať ti udělá něco jiného!" 

Zedník vypadal překvapeně. „Hele, kamaráde," odpověděl, „já si 
oběd dělám sám!" 

Váš muž je trochu jako rys. Ten také chodí stále stejnou stezkou. Je 
na ni zvyklý a bude se jí držet. 

Kdyby se mě někdo zeptal: „Kevine, co by sis dal, kdybychom si 
zašli k Červenému krabovi?", odpověděl bych okamžitě: „Kokosové 
krevety." Vždycky si objednávám totéž. (Jistě, existuje pár mužů, kteří 
zkoušejí nové věci, ale já mezi ně zpravidla nepatřím.) Jsem tak před
vídatelný, že nepotřebuji ani jídelní lístek. 

Má žena Sande se ovšem rozhlédne po celé restauraci a dívá se, co 
všechno lidé jedí. Pak řekne: „Co to má ten pán támhle vlevo? Vypadá 
to zajímavě. Asi si to dám." 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

Když my muži onemocníme, jsme rovněž předvídatelní. Fňuká
me, chováme se, jako kdybychom umírali, a přitom jsme jen trochu 
nachlazeni. Čas od času potřebujeme, aby se o nás někdo staral jako 
o nemluvně. 

A co vy, ženy? Můžete mít zanícený nosohltan, rýmu, chřipku a tep
lotu devětatřicet, a stejně povezete děti do školy a půjdete do práce. 
Paralen všechno vyřeší, že? 

Je snadné pochopit, co muž potřebuje - právě proto, že je tak před
vídatelný. Je to to, nač si stěžuje. „Nikdo si mě tu neváží... Nikdo mě 
neposlouchá." Chápete, co chce těmito poznámkami říci? „Haló..., to 
už na mně vůbec nezáleží? To už nejsem k ničemu dobrý?" 

Pro vás je snadné dělat několik věcí najednou. Přitom všechno 
dokonale zvládáte. Váš manžel doma nepomáhá, protože si myslí, 
že jeho pomoc ani nepotřebujete. Každý manžel je ale rád, když mu 
žena věří. 

Zakusily jste někdy, jaké to je, když se vám někdo pokouší číst přes 
rameno? Bylo vám to příjemné? Většině lidí to vadí. Pokud se vám 
manžel snaží pomoci nebo pokud odpoví kladně na vaši prosbu, aby 
něco udělal, a vy mu neustále hledíte přes rameno a kontrolujete ho, 
bude mu to vadit také. „Takhle to nedělej. Udělej to radši takhle... 
Kdybys raději udělal XYZ, fungovalo by to lépe." 

Žádný muž se zdravou sebeúctou nemá rád, když ho někdo ko
manduje, jak má co udělat. Nejste jeho matka; jste jeho manželka, 
partnerka, nikoli dozorce, který sleduje, jestli své úkoly plní správ
ně. Pokud se nad ním neustále vznášíte jako helikoptéra, brzy praští 
s tím, s čím se vám snažil pomoci, a řekne: „Proč si to tedy raději 
neuděláš sama?" Pak se někam vytratí, protože nemá rád, když se ho 
někdo snaží řídit v každém detailu. (Mimochodem, co vy, vám by se 
to snad líbilo?) 

Muž splní úkol, ovšem patrně to nebude vždy tak, jak si představu
jete vy. Je to špatně, nebo je to pouze jinak? 

Když byla naše nejstarší dcera Holly ještě batole, řekl jsem jedno
ho sobotního rána Sande, ať si někam vyrazí s přítelkyní. „Miláčku, 
o nic si nedělej starosti," řekl jsem a mínil jsem to naprosto vážně. 
Sande tedy vyrazila, aby si užila odpočinek, který tolik potřebovala. 

Trvalo jen pár minut a Holly se neuvěřitelně pokakala. Předčilo to 
veškerá očekávání. Bylo to v době, kdy jsme ještě neznali jednorázové 
pleny. 0 Pamperskách se mi ani nesnilo. Co jsem si měl počít? Udělal 
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jsem to, co mi připadalo velice přirozené. Vzal jsem Holly na dvorek 
a pořádně jsem ji osprchoval zahradní hadicí. 

Pár dní se nic nedělo - zdálo se, že mi to prošlo... Pak ale Holly ma
mince pověděla, jakou zvláštní koupel zakusila na dvorku. Nicméně 
postaral jsem se o ni, nebo snad ne? 

I váš muž se postará o vše, co je zapotřebí. Udělá to ovšem svým 
mužským způsobem. Pokud mu přitom budete koukat přes rameno 
a říkat, že to má dělat jinak, chápe to takto: Tak ty mi nevěříš, že to 
zvládnu? Ale já nejsem tak neschopný! Pak už se pomoci.doma nedo
čkáte, protože manžel nebude chtít znovu riskovat vaši kritiku. 

Manželovy smrtelné 
hříchy 

Používat ručníky při mytí auta 
Chodit v zablácených botách po právě 

vytřené kuchyni 
Dělat nepořádek 
Udělat nepořádek a neuklidit po sobě 
Nechat někde povalovat noviny 
Pozvat někoho na večeři bez 

předchozího varování 
Říci, že tchyně vypadá v těch plavkách 

skvěle 
Vyjadřovat se k tomu, kolik vážíte 
Říci „líbí se mi tvůj účes", když jste byla 

u kadeřníka před devíti týdny 

Váš manžel je prostý člověk, to však neznamená, že je to hlupák 
(i když vám tak někdy může připadat). Mužova jednoduchost spočívá 
v tom, že se na věci dívá přímočaře. A muž pozná, když se ho někdo 
snaží vysávat či zneužívat. Věřte mi to. 

Když má muž pocit, že se nesetkává s úctou a důvěrou, zpravi
dla se uzavře do sebe. Muži obyčejně zmlknou a hlavou se jim honí 
spousta různých myšlenek: Prostě mě nemáš ráda. Kdybys mě měla 
ráda, tak bys mě pořád neopravovala. Nezesměšňovala bys mě před 
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svými přítelkyněmi. Někteří muži vybuchnou a ztrapní se. Hodně zá
leží na tom, z jakého vyšli prostředí. 

Věnujte mu trochu důvěry 
Vzpomínáte si, že jsem říkal, že chlapecký mozek má menší smyslo
vou vnímavost než dívčí? Totéž platí i pro dospělé. Jedna čtyřicátnice, 
která měla za sebou úspěšnou kariéru - budu jí říkat Sue - vyhledala 
mou pomoc, protože ji frustrovala schopnost jejího manžela žít upro
střed nepořádku. Sama pocházela z perfekcionistické rodiny a ze své
ho manžela šílela. 

Jednou ráno si všimla, že na podlaze koupelny (která měla jen čty
ři metry čtvereční) leží prázdná rulička od toaletního papíru. Roz
hodla se udělat pokus. Napsala na tuto ruličku datum a položila ji 
přesně tam, kde ji našla. Chtěla vědět, jak dlouho bude Craigovi - je
jímu manželovi - trvat, než ji zvedne a uklidí. Vždyť tu přece nebyla 
od toho, aby po něm uklízela?! Manžel přece není dítě, nebo snad 
ano? 

Uplynul týden. Sue každé ráno kontrolovala koupelnu. Rulička tam 
stále ležela. Uplynul měsíc, dva, tři, čtyři měsíce - celé roční období! 
Ruličku označila datem konce října a nyní byl již únor. 

Nakonec to nevydržela. Když se Craig jednou vrátil z práce, odved
la ho do koupelny a řekla: „Dělala jsem malý test. Tušíš, o jaký test 
šlo?" 

Craig se rozhlédl. „Nevymalovala jsi to tady, že ne?" 
„Ne." 
„Podlaha je taky stejná, že ano." 
„Ano." 
„Tak vážně nevím..." 
Sue ztratila rovnováhu a vyhrkla: „Ta rulička od toaletního papíru! 

To sis jí nevšiml? Podívej, napsala jsem na ni datum - 30. října. Leží 
tady už čtyři měsíce!" 

Craig pokrčil rameny. „To je mi líto. Asi jsem si jí nevšiml." 
Když jsem s ním o tom mluvil, jeho slova se potvrdila. Čím to bylo? 

Když vstoupil do koupelny, soustředil se na jedinou věc, kterou chtěl 
udělat. Na jednu jedinou věc! Svým periferním viděním nic dalšího 
nevnímal. Sue mu ovšem mohla říci: „Miláčku, mohl bys vždycky vy
hodit starou ruličku od toaletního papíru, když už je prázdná? Udě
lalo by mi to radost." V takovém případě by prázdnou ruličku svým 
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radarem zaregistroval. Sue si tak mohla ušetřit čtyři měsíce zbyteč
ného stresu. 

Wendy je matka v domácnosti, která z domova podniká. I ona si 
udělala malý osobní test. Velmi jí vadilo, že její manžel Allen se cho
val, jako by kupování zubní pasty bylo vždy jen na ní. Jednou pozoro
vala, jak se Allen snaží něco vytlačit z tuby, jež byla už dávno prázdná. 
Kladla si otázku, kdy ho napadne zajít do drogerie a koupit novou. 

Nikdy k tomu nedošlo. Jednoho večera ale Allen přišel z koupelny 
a řekl: „Wendy? Už z té tuby nemohu nic vytlačit a chlapci by si měli 
vyčistit zuby. Máme novou pastu?" 

„Já nevím," odpověděla Wendy. „Ty jsi nějakou kupoval?" 
Allen byl zcela zmaten, jak manželé někdy dokážou být. „Ne." Za

smál se, jako kdyby koupě zubní pasty byla tou nejbizarnější věcí, 
kterou by po něm někdo mohl chtít. 

Allen byl možná jednoduchý, ale ne hloupý. Z tónu Wendina hlasu 
poznal, že se cosi děje, a řekl: „Tak co kdybych ji došel koupit?" 

„To je výborný nápad," řekla Wendy a pomyslela si: No, už bylo 
načase. Konečně mu to dochází! 

Wendy si myslela, že to byl dobrý nápad, jen do chvíle, než se Allen 
vrátil s tím, co svými slovy nazvala „Galaktická modrá bublinková 
zubní pasta z Hvězdných válek"! 

Musím se přiznat, že jako muž jsem byl ve svém křesle terapeuta 
opravdu zaskočen. Vůbec jsem netušil, o jaký problém šlo. Vždyť si 
přece přála, aby Allen koupil zubní pastu - nebo snad ne? 

„Zkoušel jste někdy tu pastu smýt?" Wendy na mě téměř křičela, 
jako kdybych byl naprostý hlupák. „To modré svinstvo se na všechno 
lepí!" 

Když kupovala pastu Wendy, kladla si otázku: Která pasta udělá 
nejméně nepořádku? Když kupoval pastu Allen, kladl si otázku: Z kte
ré pasty budou mít děti největší radost? 

Bylo to prosté nedorozumění - takové, k jakým dochází v každém 
manželství. Patří to k onomu propastnému rozdílu mezi tím, na čem 
záleží ženám a na čem záleží mužům. Pokud chcete pochopit to stvo
ření, za něž jste se provdala, budete mu muset věnovat trochu důvěry. 
Wendy si mohla ušetřit rozčilování, kdyby Allenovi jednoduše řekla: 
„Mohl bys cestou domů koupit v drogérii pastu Aquafresh? Už nám 
došla a já bych musela do obchodu jen kvůli ní. Moc by mi to pomoh
lo." Co si myslíte, že by Allen přinesl domů? Pastu Aquafresh. Dostal 
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zcela konkrétní úkol (ví přesně, co má přinést) a žena mu říká, že ho 
potřebuje a oceňuje. 

Není to snad lepší cesta? Podobně jako v případě Craiga a ruličky 
od toaletního papíru, chcete-li čekat, až si muž něčeho všimne, bude
te čekat hodně dlouho. Proč mu o to jednoduše neříci? 

Pokud vynaložíte jen trochu úsilí, vrátí se vám to desateronásobně. 
Za to vám ručím. Zakouším to totiž neustále. 

Když manžela přistihnete, jak dělá něco správně, pochvalte ho. 
Řekněte mu, jak moc ho za to oceňujete. Vychloubejte se manželem 
před přáteli. „Víte, co můj drahý Roger udělal? Zdržela jsem se v práci 
a on připravil skvělé lasagne. Ani jsem netušila, že ví, jak se dělají. 
A pak ještě celou kuchyň uklidil. Málem jsem se rozplakala štěstím." 
Nejlepší je, když o něm takto mluvíte v jeho přítomnosti před svými 
přítelkyněmi. To se uvnitř úplně nadme a řekne si: Ano, takový jsem já. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka; Mám manžela a dvě dospívající děti. Mám také náročné 
zaměstnání, při němž musím často cestovat. Pokaždé, když se 
vrátím domů, je doma hrozný nepořádek. Půl dne mi vždycky 
trvá, než dám domácnost zase do pořádku. A nikdo mi s tím 
nepomůže! Mark řekne: „To jsem rád, že jsi doma!" Pak se zase 
schová za noviny. To nevidí tu hromadu krabic od pizzy a drob
ky všude po kuchyňské lince? 

Zoufalá žena z Omahy 

Odpověď: Milá zoufalá ženo z Omahy chápu, proč jste zoufalá. 
Nikdo se nevrací rád do nepořádku a Bůh vás nepostavil na tuto 
zemi, abyste otročila jako pes. 

Zkoušela jste se ale nad tím někdy zamyslet trochu jinak? 
Vnímá váš manžel vůbec ten nepořádek? Vadí mu stejně jako 
vám? Pravděpodobně nikoli. On si nepřeje, abyste si z toho zou
fala; pouze má jiné priority. Proč mu neřeknete: „Marku, mně 
moc vadí, když se vrátím domů a všude vidím jen nepořádek. Co 
kdybyste příště s dětmi před mým návratem uklidili?" Je velmi 
dobře možné, že vašemu manželovi se v hlavě rozsvítí a pomyslí 
si: To je přece skvělá myšlenka! Proč mě to vlastně nenapadlo? 
Vyzkoušejte to a uvidíte, jak to dopadne. 
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O měsíc později... 

Pane doktore Lemane, 
ani se mi tomu nechce věřit. Právě jsem se vrátila ze služební 

cesty domů a celý dům byl jako ze škatulky - dokonce i kuchyň. 
Nikde žádná krabice od pizzy. Dokonce se zdá, že někdo utřel 
prach. Úplně mě to dostalo. Musel to být Mark, protože děti jsou 
pryč na školním výletě a vrátí se až dnes večer. Vaše rada zabrala! 

Drahá zoufalá ženo z Omahy, 
to jsem rád, že to berete takto. Poradím vám ještě něco dal

šího: Teď, když máte Marka tam, kde ho chcete mít, ho v tomto 
postoji ještě utvrďte. On vám skutečně chce udělat radost. Proč 
mu nepřipravit příjemné překvapení, až se dnes večer vrátí 
domů? Řekněte mu: „Opravdu mě moc potěšilo, jak jsi všude 
uklidil. Vypadá to úžasně. Pak ho odveďte do ložnice, zamkněte 
dveře, pokud hrozí, že by vás mohly vyrušit děti, a dopřejte mu 
nádhernou sexuální mezihru. Tím mu podstrčíte reklamu, která 
říká: „Velice mě těší, když pro mě uděláš něco takového. Je to 
pro mě jako milování. Jsem moc ráda, že jsem si vzala takového 
muže." Ten hoch vám bude zobat z ruky - a vy budete mít nej-
uklizenější dům v celém okolí! 

Jde především o důsledky 
Někdy musí váš muž zakusit důsledky. Vezměte si třeba takovou 
pomoc v domácnosti. Většina mužů v domácnosti nepomáhá. Muži 
zpravidla nevaří, neuklízejí a nenakupují potraviny. Oblečení nechá
vají ležet tam, kde je svléknou. Toto všechno jsou ženské záležitosti, 
myslí si. V tom se ovšem mýlí. Tvořit rodinu znamená, že každý její 
člen pomáhá s tím, s čím je třeba pomoci. 

Hovoří ženy 

Zařídila jsem se podle vaší rady. Začala jsem se bránit a necha
la jsem svého manžela zakoušet následky. Stalo se toto: Jednoho 
večera jsem mu chtěla udělat jeho oblíbené jídlo - grilovaná že-
bírka - ale neměla jsem grilovací omáčku. Máme jen jedno auto, 
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a tak jsem manželovi zavolala do práce: „Mohl bys pro mě něco 
udělat? Potřebovala bych, abys cestou domů něco nakoupil." 

„To nemohu," odpověděl. „Mám moc práce." Pak mi zavěsil. 
Nebudu nikterak tajit, že mě to zranilo, já jsem se snažila udě

lat mu to nejlepší a on mi nemohl věnovat ani pět minut, aby mi 
něco koupil!? Rozhodla jsem se ale, že se ani nerozčílím, ani mu 
to nebudu oplácet, jak mívám jindy ve zvyku. Vzpomněla jsem si 
na vaši radu a nechala na něj dolehnout důsledky. 

Večer fňukal jako malé děcko: „Kde je grilovací omáčka? Grilo
vaná žebírka se přece nedají jíst bez grilovací omáčky!" 

Klidným hlasem jsem mu odpověděla: „Jestli si vzpomínáš, tak 
odpoledne jsem ti telefonovala. Chtěla jsem, aby ses stavil v ob
chodě. Já se tam bez auta nedostanu. Říkal jsi, že máš moc práce. 
Já jsem potřebovala jedinou věc: grilovací omáčku." 

Z výrazu tváře jsem poznala, že mu to došlo. Snědl žebírka bez 
jakýchkoli stížností (což bylo vlastně poprvé; jinak je vždy s mým 
vařením nespokojený). 

To vše se stalo před měsícem. Od té doby jsem mu volala pouze 
jednou, aby něco cestou domů nakoupil. Odpověděl: „Jistě, rád to 
udělám." Včera mi sám z práce volal, zda něco nepotřebuji. Věřil 
byste tomu? Možná ano - vždyť jste mi říkal, co se stane. 

Nevěřila jsem, že by se můj manžel mohl změnit. Nicméně to, 
co jste psal o důsledcích, skutečně funguje. Příště to vyzkouším 
na dětech! 

Pamela, Mississippi 

Když vám manžel nepomáhá, nemusíte s ním jednat neuctivě. Ne
musíte dělat horu z krtiny. Potřebujete ho pouze vychovat. Lidé vy
chovávají štěňátka, tak proč byste nemohla vychovat manžela? Muži 
jsou poučitelní - a nejlépe se učí skrze důsledky. 

Můžete kupříkladu říci, že už nechcete dělat doma všechno sama. 
Domácnost by mohla být jako chlívek a vašemu manželovi by to 
nevadilo. Jistě, mohla byste po něm naštvaně uklízet a hrozit mu 
přitom prstem. „Pořád po tobě musím něco sbírat. Ty tady děláš ne
pořádek, ale já to musím uklidit. S ničím mi nepomůžeš. Vždycky jen 
děláš binec..." Víte, co váš manžel slyší, když poslouchá, jak se roz
čilujete s rukama založenýma v bok? „Bia, bia, bia..." Vaše slova ani 
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nedolehnou k počítači, který má mezi ušima. Co kdybyste vyzkoušela 
něco jednoduchého? Přestaňte po něm sbírat to, co někde nechá le
žet. Co když vás někdo nečekaně navštíví a uvidí nepořádek v obýva
cím pokoji? Bude se váš manžel cítit trapně? Pokud ano, zabije ho to? 
Ne, ale poučí se, že každé jednání má své důsledky. 

Co když v pondělí zapomene vynést smetí a ono se objeví v gará
ži, opřené o jeho milovanou Corvettu? Nevynášejte je sama. Ať tam 
zůstane a zamoří teritorium vašeho manžela. Vsadím se, že příští 
pondělí nezapomene. 

Muži jsou přece poučitelní. 

Smiřte se s jeho nedovtipností 
Než si začnete nad svým mužem zoufat, pamatujte na to, že, co se 
týče vztahů, jsou muži obecně zcela bezradní,. Někdy jsem naprosto 
tupý (zeptejte se mé ženy) - a to mám doktorát. Nečekejte od man
žela, že vám dokáže číst v mysli, a řekněte mu zcela konkrétně, co 
po něm chcete. Dejte mu znát, co je pro vás důležité. Zaručuji vám, že 
pokud mu to řeknete hezky, bude vám vděčný. Se slovy přece umíte 
zacházet velmi dobře, proto vím, že se vám to podaří. 

Mějte však na paměti, že vaše slova musí být v souladu s vaším 
jednáním. Můžete mluvit překrásně, nicméně pokud vaše chování 
prozrazuje, že si svého muže nevážíte, můžete klidně mluvit na strom 
na zahradě. 

Staré indiánské přísloví nás nabádá, že než někoho odsoudíme, 
měli bychom zkusit chodit v jeho mokasínech. My muži nejsme příliš 
vztahoví, ale psychicky nás naplňuje, můžeme-li zabezpečovat svou 
rodinu - přestože nám tato péče působí denně starosti. Emocionálně 
nás ale mnohem více naplňuje, pokud tato naše snaha zabezpečit 
rodinu dojde uznání. V každém z nás je malý chlapec, který rád slyší: 
„To jsi udělal dobře!" 

Až příště uvidíte svého manžela, dejte mu obrovský dárek, který 
vás nebude stát ani cent: Řekněte mu: „Moc ti děkuji za..." a uveďte 
tři nebo čtyři věci, které jinak berete jako samozřejmost. 

Chcete-li mít od pátku nového manžela, 

• mluvte s ním mírně, laskavě a s úctou; 
• prokazujte mu slovy i chováním, že ho přijímáte, že náleží 

do vaší rodiny a že věříte v jeho schopnosti; 

64 



Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 

65 

• prokazujte mu doma úctu a ptejte se ho na jeho názor; 
• buďte výkonná a nezávislá, ale ne přespříliš - váš muž potře

buje, abyste ho potřebovala; 
• říkejte mu, co se doma děje - rád o tom ví, i když sám nemůže 

být u všeho (žádný muž nemá rád, když se o vlastní rodině 
dozvídá od někoho třetího); 

• projevujte zájem o to, co váš manžel rád dělá; 
• naslouchejte mu (pokud mluví). 

Budete-li dělat tyto věci, budete mít muže, který bude celý život 
věrný své jediné ženě. Bude se o vás s radostí a dobře starat. Bude to 
šťastný chlapík. Udělá vše, co by vás potěšilo. Cožpak nechcete, aby 
váš od pátku nový manžel byl právě takový? 





Prémiová část 

Jak jednat s manželem, který je kritický, neuctivý a násilnický? 
Existují muži, kteří zneužívají své ženy. Vy se s tím ale nemusíte 

smiřovat. 
Tento oddíl je pro ty z vás, které to již nechtějí snášet, a pro ty, 

které jsou již ubité. 
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Dnes ráno jsem měl program v rozhlase. Když nastal čas otázek a od
povědí, volala mi třiadvacetiletá žena, matka dvou dětí, sedmiletého 
a tříměsíčního. Není vdaná - žije se svým mužem na hromádce. Sama 
platí všechny účty; on jen posedává a marní čas. „Pořád mě jenom 
kritizuje," říkala. Je kuchařkou, umývačkou nádobí, služkou a sexuál
ní partnerkou. Muž nedělá nic, čím by ke vztahu přispěl. Jde o čisté 
zneužívání. 

„Tak se ho zbavte," řekl jsem rozhodně. „Máte před sebou celý ži
vot a ten muž si nezaslouží, aby v něm nějak figuroval." 

Ale když jste vdaná, pak asi není tak jednoduché zbavit se nepove
deného vztahu, že? 

Když jste tuto knihu vzala do ruky, měla jste k tomu určitý důvod. 
Hluboko v srdci víte, že potřebujete nového manžela, protože ten, 
kterého máte, žádný manžel není. Muž, za kterého jste se provda
la, vás ovládá, jedná s vámi neuctivě, nenaslouchá vám, křičí na vás, 
a dokonce vám sem tam jednu vrazí. Podvádí, lže, je zcela nepoctivý. 
Může to být sukničkář - a možná dělá spoustu dalších nepěkných 
věcí. Nic z toho není to, co byste si u muže přála. 

Chci být naprosto upřímný. Pro tyto situace neexistuje žádný kou
zelný prášek, kterým byste mohla posypat váš vztah, abyste měla 
náhle dokonalé manželství. To by nebylo realistické očekávání; tak to 
v životě nechodí. Ve skutečnosti si mnoho lidí bere člověka, který se 
k nim hodí ze všech nejméně. Lidé, kteří sami ze sebe nemají dobrý 

69 



Úterý 

pocit a kteří nemají správnou představu o sobě samotných, tíhnou 
k lidem, kteří pro ně nejsou vhodní. Není divu, že více než polovina 
manželství se dnes rozvádí. 

Pokud vážně uvažujete o rozvodu, měla byste se zamyslet nad ná
sledujícími věcmi: Co říkají rozvodové zákony vašeho státu o zdra
votním pojištění, o penzijním pojištění, o výživném, o tom, komu 
mají být svěřeny děti a podobně? Chodíte-li do zaměstnání, vystačí 
vám váš příjem na pokrytí životních nákladů (na dům, auto atd.)? 
Pokud ne, jaký další zdroj příjmů získáte, abyste měla z čeho žít a aby 
vám něco zbylo i do budoucnosti? (Vrátíte se do školy? Máte nějaký 
tvůrčí nápad, co se týče péče o děti?) Máte podpisové právo ke spo
lečnému účtu, nebo ho má pouze manžel? Kde budete bydlet? Bu
dete si moci dovolit zůstat ve vašem domě, pokud to vůbec připadá 
v úvahu? Máte-li děti, kolik je jim let? Jak budou reagovat na skuteč
nost, že se otec s matkou rozejdou? Jak se domluvíte na péči o děti, 
na tom, jak to bude o svátcích a o prázdninách? Kam budou děti cho
dit do školy? 

Je třeba shromáždit informace o všech těchto - a mnoha dalších -
věcech a řádně je promyslet. Tam, kde dochází k násilí (tělesnému, 
sexuálnímu, emocionálnímu nebo verbálnímu) nemůže manželství 
dlouhodobě fungovat. S žádným násilím byste se neměla smiřovat. 
Ostatně to ani nejde. 

Nicméně rozvod není okamžité a snadné řešení, jak se mnohé ženy 
mylně domnívají. Má dlouhodobé následky pro všechny zúčastněné. 
Když je zvážíte, pomůže vám to správně se rozhodnout tak, abyste 
z toho měla prospěch vy i vaše děti. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Manžel mě osm let podváděl s kolegyní v práci. Celou 
tu dobu jsem to věděla, ale snášela jsem to kvůli našim dvěma 
dětem. Nechtěla jsem, aby vyrůstaly bez otce. Ten však bývá má
lokdy doma; jsem to já, kdo dětem vaří a kdo s nimi píše úkoly. 
Dceři to ve škole moc nejde. Má problémy s chováním; ředitel 
školy mi říkal, že se ke každému chová neuctivě. 

Teď Ted požádal o rozvod. Mám mu v tom bránit? Myslíte si, 
že bychom se mohli smířit? Stálo by to za to? 

Patti, New Hampshire 
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Odpověď: Proč byste se pro všechno na světě měla smiřovat 
s mužem, který se k vám a k vašim manželským slibům choval 
osm let tak neuctivě? Zřejmě mu na vás a na dětech nijak nezá
leží a všechnu zodpovědnost nechává na vás. To vše jen proto, 
že domů nosí výplatu? 

Říkáte, že s ním zůstáváte jen kvůli dětem. Po pravdě ře
čeno tím ale dětem příliš neprospíváte, zejména pokud děti 
vědí, co se vlastně děje a že vy to trpíte. Není divu, že dce
ra má výchovné problémy a chová se neuctivě k druhým, 
má-li v otci negativní vzor. Na jejím místě bych na tom byl asi 
stejně. 

Je třeba, abyste zaujala jasný postoj a nedala se, a to jak 
ve vašem vlastním zájmu, tak v zájmu dětí. Zde není místo pro 
smíření. Manžel vás opustil již dávno - teď potřebuje jen dát 
do pořádku dokumentaci. Nechte ho jít, ale bojujte o peníze, 
abyste se s dětmi udržela nad vodou. 

Jednu věc vám mohu říci s jistotou. Pokud jako poradce dělám 
chyby, pak v tom, že se příliš snažím něco zachraňovat. Chceme-li 
něco zachránit, musíme se mnohdy probírat celou řadou nepříjem
ných věcí. Nikdy se ale nesmíte stát boxovacím pytlem - ať už tělesně, 
sexuálně, emocionálně či verbálně - a to ani tehdy, jde-li o vašeho 
manžela. Je-li váš manžel záletník, porušil manželské sliby už hodně 
dávno. Pokud jste si vzala násilníka, musíte se začít bránit. Potře
bujete se bránit právně i finančně. Musíte převzít vládu nad svým 
životem - pro své vlastní bezpečí i pro emocionální a tělesné bezpečí 
svých dětí. 

Staňte se znovu paní 
svého života! 

1. Začněte se bránit. Máte zač bojovat. 
2. Záleží na tom, co si myslíte. Vaše 

myšlenky jsou důležité. 
3. To, co říkáte a co si myslíte, se nemusí 

každému líbit. 
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4. Pokud jednáte jako osoba, která si je 
vědoma své hodnoty, budou s vámi 
lidé jednat také tak. 

Jablko nepadá daleko od stromu 
Ten, kdo vymyslel rčení „jablko nepadá daleko od stromu", byl dobrý 
pozorovatel. Skutečnost je taková, že berete-li si někoho, ve skuteč
nosti nekráčíte špalírem k oltáři jen vy dva. Jsou tu ještě vaši rodi
če, rodiče vašeho manžela a případně ještě různí nevlastní rodiče. 
Nedostali jste taco jen s masem a se sýrem; je na něm i salát, pálivá 
omáčka, smažené fazole, rajčata, zakysaná smetana - zkrátka celá 
enchilada. 

Taco vašeho manžela je plné různých přísad. Mám na mysli zásady, 
kterým se naučil ve své rodině. Od svého otce se naučil neuctivému 
jednání s manželkou - a teď jste jeho terčem vy. Kdybyste se trochu 
rozhlédla a všimla si, jak neuctivě jedná váš tchán se svou ženou a jak 
neuctivě jedná váš syn se svou matkou, položila byste si otázku, proč 
byste vy měla dopadnout lépe? Proč by k vám měl manžel přistupo
vat s úctou, laskavostí, pochvalami a zdvořilostí? 

„Já vím, já vím," říkáte, „jenže jsme byli zamilovaní a já jsem dou
fala, že to dopadne dobře." V dobách euforie, když jste spolu chodili, 
jste se asi oba chovali nejlépe, jak jste dovedli. Váš hoch vám připadal 
jako čistokrevná rasa. Jenže pak jste se vzali a vy jste zjistila, že se 
vlastně nedokáže chovat jinak než jako nějaký voříšek. 

Proč vám to říkám nyní, když už je stejně příliš pozdě? Protože 
možná nebude pozdě pro váš příští vztah - pokud nějaký navážete. 
Tyto důležité otázky si můžete důkladně promyslet. 

Nabádám vás, abyste se svého muže zbavila? Ne, to není to hlav
ní, co chci říci. Zejména máte-li děti, musíte vše velmi dobře zvážit. 
Znamená to, že jste navždy odsouzena žít v manželství, v němž chybí 
jakákoli úcta? V žádném případě. Tvrdím jen to, že nesmíte dovolit, 
aby ve vašem vztahu i nadále vládla neuctivost. Chcete-li ale vyjít 
z bludného kruhu, budete muset změnit své chování vůči manželovi. 

Budete-li čekat, že se změní váš manžel, nic se nestane. Pokud ho 
budete sekýrovat, budete nakonec ještě nešťastnější, než je on sám 
(a svým sekýrováním se připravíte o jeho úctu k vám, protože seký-
rování je slabost). Co si tedy máte počít? 
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Pamatujte, že váš manžel je návykové stvoření. Má-li něco zare
gistrovat, musíte narušit jeho běžnou rutinu. Muži mají sklon věci 
opravovat; proto se někdy musí přesvědčit, že něco nefunguje, než 
tomu začnou věnovat pozornost. 

Dejme tomu, že se váš manžel Frank jednoho dne vrátí z práce 
a hned zavrčí: „Kde mám oblek z čistírny? Proč jsi mi ho nevyzvedla?" 

Víte, že tuto hádku nemůžete vyhrát, proto se do ní ani nepouštěj
te. Pokud je to skutečně vaše vina, omluvte se za svou zapomnětli-
vost, ale pak sama sobě připomeňte, že i když jste něco pokazila, měl 
by s vámi váš manžel jednat s úctou. A dnes večer s tím něco uděláte. 

Asi o hodinu a půl později si Frank všimne, že na stole není večeře. 
Asi se podrbe na hlavě a vrátí se do svého doupěte. Domnívá se, že 
jste se dnes trochu opozdila. Když se ale ani po dalších třiceti minu
tách z kuchyně nic neozývá, nepochybně se zeptá: „Co bude s večeří?" 

Nevybuchněte. Nefňukejte. Klidným a mírným hlasem odpovězte: 
„Mně se dnes nechce večeři vařit." 

Zůstaňte v klidu. Nepouštějte se do hádky. Jednoduše odpovězte: 
„Podívej se, Franku, před dvěma hodinami ses vrátil a hned jsi na mě 
vyštěkl: ,Kde mám oblek z čistírny?' Já jsem ale většinu dopoledne 
strávila tím, že jsem uklízela po fotbalovém večírku, který jsi se svými 
přáteli pořádal včera večer. Pak mi volala tvoje matka a chtěla, abych 
jí zařídila pár věcí. Je mi líto, že jsem se zapomněla stavit v čistírně, 
ale jsem přesvědčena, že si zasloužím poněkud uctivější zacházení. 
Pokud na mě zaútočíš, aniž tě vůbec zajímá, jak jsem se ten den měla, 
mám pocit, že vůči mně nechováš žádnou úctu. A když mám pocit, že 
se se mnou zachází neuctivě, nechce se mi vařit večeři." 

Manžel si většinou nevšimne, že se žena cítí ponížená. (Souvisí to 
se skutečností, že muži mají slabší smyslové vnímání.) Musíte tedy 
udělat něco, aby si všiml, že vztah je narušen. Pokud mu budete jen 
něco říkat, mnoho tím nedosáhnete. (V následující kapitole si probe
reme, co říkáte a jak to manžel přijímá.) Pokud ale navodíte určitou 
situaci, pravděpodobnost, že manželovi dojde, co mu říkáte, se dra
maticky zvýší. 

Hovoří ženy 

Můj manžel mě vždy bral jako samozřejmost Vždycky kritizo
val mě i všechno, co dělám. Nic pro něj nikdy nebylo dost dobré. 
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A neustále mi vyhrožoval rozvodem. Kdykoli o tom začal mluvit, 
dostala jsem velký strach, protože máme tři malé děti. Co bych si 
počala? Proto jsem se moc a moc snažila, aby byl manžel spokoje
ný..., jenže za chvíli stejně znova vybuchl. 

Pak jsem se, pane doktore Lemane, začala řídit vaší radou. Řekl 
jste mi, že bych ho měla překvapit a říci mu, že já budu chtít roz
vod. Že se pak uvidí, zda si uvědomuje, co dělá. Měl jste pravdu. 
Chystal se mě znovu důkladně zkritizovat, tohle jej ale zarazilo. 
Otevřel ústa a nevěřícně na mě hleděl. 

Teď společně chodíme k manželskému poradci. Nedávno řekl 
poradci, že má slova na něj zapůsobila jako bomba. Uvědomil 
si, že by mohl ztratit mě i děti. I v tom jste měl pravdu: Někdy je 
třeba chytit býka za rohy, má-li nastat nějaká změna. Naše do
mácnost se mění-sice pomalu, ale jistě. 

Alicia, Washington 

Potřebujete si také dobře ujasnit, z jakého prostředí váš manžel 
pochází. Jak jednal jeho otec se svou manželkou? Jak jednala jeho 
matka s jeho otcem? Pokud měl váš manžel otce, který byl násilnický 
nebo emocionálně nepřítomný co se asi naučil o manželství? Co se 
naučil o ženách? 0 sobě samotném? Jak se rodiče chovali během mi
mořádných situací? Jak mezi sebou komunikovali? Křičeli na sebe? 
Hádali se? Měli tichou domácnost, dokud to někdo nevydržel a ne
omluvil se? Měli mezi sebou ostré hádky, které ale nikdy nic nevy
řešily? Možná proti sobě neustále něco měli, takže doma bylo pořád 
dusno. Problémy se nikdy nevyřešily, pouze se na čas zametly pod ko
berec, aby se brzy projevily znovu s ještě větší silou. Jak se tyto věci, 
které manžel doma pochytil, projevily ve vašem vzájemném vztahu? 

Uplatňuje se zde dominový efekt. Hodně jsem se o tom v posled
ní době naučil, pokud jde o auta a o elektřinu. Pohybuji se na této 
planetě už přes šedesát let a o těchto věcech pořád nevím skoro nic. 
Nicméně vím, že mám-li problém s autoelektrikou, může mě to přijít 
na celé jmění, protože tento problém se může projevit mnoha růz
nými způsoby. V dnešní době hi-tech motorů můžu nechat v auto
opravně spoustu peněz; zvláště když se nyní platí přes 70 dolarů 
za hodinu práce. Nechci mít problémy s autoelektrikou. Jejich příčina 
se hledá tak těžko. Když si začnu myslet, že problém je na jednom 
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místě, objeví se někde zcela jinde. Je to, jako když hledáte jehlu v kup
ce sena. 

Každý z nás je sestaven jinak. Některé ty naše „drátky" jsou tam, 
kde být mají, jiné ne. Pokud nás léta nic netrápilo a pokud se s nimi 
zacházelo správně, budou v dobrém stavu a nebudeme s nimi mít 
žádné problémy. Za určitých okolností za ty drátky ale někdo ta
hal, hrál si s nimi, nepečoval o ně nebo je zneužíval. Překvapuje vás 
pak, že ty pomotané dráty se nějak projeví a najednou začnou dělat 
problémy? 

Partner, který se snaží zavděčit 
V manželství by se partneři měli snažit dělat jeden druhému potěše
ní. Problém nastává, pokud se potěšení snaží dělat jen jeden z part
nerů a druhý je pouhým příjemcem.2 

Pokud se manželka snaží svému muži neustále zavděčovat, může 
navenek vypadat jako sebevědomá a úspěšná žena, nicméně v hloubi 
srdce jí její soukromá logika říká, že nikdy nebude dost dobrá a ni
kdy nedokáže udělat partnera šťastným. Často se jedná o perfekcio-
nistku, která byla silně ovlivněna tlakem rodičů. Vyrůstala v kritické, 
nešťastné domácnosti, kde se jí od otce dostávalo málo pozornosti, 
podpory a lásky. V manželství se smiřuje s tím, jak s ní jedná její man
žel, protože si myslí, že si lepší zacházení nezaslouží. Alespoň otec 
a matka si mysleli, že si je nezaslouží, a „jistě měli pravdu". 

Žena, která se chce zavděčit, trpí pocitem, že za všechno může ona 
sama. Kdyby byla udělala něco jiného, kdyby byla něco jiného řekla, 
byl by manžel nekřičel, nevybuchl by, neudeřil by ji. Taková žena by 
si přála, aby cesta životem byla hladká, bez výmolů. Jejím mottem 
je „pokoj za každou cenu". Přesto je to ona, kdo draze platí. Je jako 
rohožka a všichni lidé ji zneužívají - včetně jejího manžela. Váží si jí 
pro to, co dělá (vaření, uklízení, praní prádla), nikoli pro to, kým je. 

Je ironické, že žena, která se chce zavděčit, se často provdá buď 
za panovačného muže, nebo za „prohrávajícího závisláka", který ji 
pak zneužívá. 

Panovačný muž 
Když byl tento muž ještě chlapcem, byl svědkem toho, jako jeho otec 
očerňoval svou manželku, jak jí znepříjemňoval život a jak ji verbálně 
nebo dokonce i fyzicky týral. Hoch vyrůstající v těchto podmínkách 
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dospěl k přesvědčení, že ženy jsou slabé a je možno je ovládat. Často 
svých výlevů lituje: „Je mi to líto, odpusť mi to, prosím. Už se to ne
stane." Jeho manželka - typ, který se chce vždy zavděčit - tomu chce 
věřit. Proto si říká: Opravdu je mu to líto. Říká to. Myslím, že jsem si 
to zasloužila. Nicméně stejný scénář se neustále opakuje. Panovačný 
muž zakouší psychickou slast, může-li ovládat někoho slabšího, než 
je on sám. Může tak činit fyzicky, slovně - nebo vládou nad tokem 
peněz v domácnosti. 

Panovačný člověk se však nutně nemusí dopouštět verbálního či 
fyzického násilí. Může svou ženu ovládat skrze její soucit a touhu mu 
pomoci. Pro muže tohoto typu mám označení „prohrávající závislák". 
Jeho žena je „Marta" Lutherová - reformátorka - která si je jista, že 
když se bude opravdu hodně snažit, změní svého muže v člověka, 
jakým by ho chtěla mít. Nicméně svůj život nakonec stráví tím, že 
kolem svého muže chodí po špičkách. 

S panovačností skoncovat hned v zárodku 
Tisíce mužů se schovávají před životem za sukněmi své manželky. 
Stěžují si na všechno možné - třeba na plazmovou televizi, kterou si 
koupili a která nefunguje tak, jak by měla. Jsou samá stížnost - ovšem 
jen v bezpečí, za zavřenými dveřmi. Pokud si mají promluvit s pro
davačem, jsou najednou krotcí jako beránek. Často to dopadne tak, 
že televizi jde do obchodu vrátit manželka, tedy vy. Chápete, co chci 
říci? Vy se musíte naučit ustoupit do pozadí a dovolit manželovi, aby 
se konečně vzchopil a stal se mužem, nikoli šedou myší. 

Bůh vás nepostavil na tuto zemi, abyste byla rohožkou či služkou 
svého manžela. 

Má váš manžel nějakého přítele, kterého si váží a jenž na něj má 
dobrý vliv? Má mentora, který by jej mohl vzít pod svá křídla a naučit 
ho, jak být dobrým manželem? Je ve vašem křesťanském sboru něja
ká domácí skupinka, k níž by se váš manžel mohl připojit? Má něja
kou skupinku, která se zabývá mezilidskými vztahy? Byl by ochoten 
navštívit profesionálního poradce? 

Reakce vašeho manžela na tyto návrhy vám řekne mnoho o tom, 
zda je ochoten na sobě pracovat. Pokud ano, je to skvělé! Povzbu
zujte ho, aby všemi možnými způsoby usiloval o změnu. Pokud ne, 
bude asi lepší manželství opustit. Dlouhodobě by pro vás bylo velmi 
zraňující. 
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Ničeho si neváží 

Andrea se provdala za vysoce výkonného manažera. Choval se ale 
jako krysa. Spal s kdekým a manželské sliby mnohokrát porušil. Ne
byl nijak zvlášť dobrý ani jako manžel, ani jako otec. Nedlouho před
tím, než mě přišla navštívit, zažádal o rozvod. Byl rozhodnut, že získá 
děti do své péče, a měl nad manželkou navrch, protože měl spoustu 
peněz a dobré právníky. Andreu ochromoval strach, že přijde o děti. 
Měla obavy, že by se jim mohlo něco stát. 

Nakonec se mi podařilo přesvědčit ji, že její manžel je panovačný 
typ a že věděl o jejím slabém místě - totiž o obavě o děti. To po nich 
opravdu toužil? Kdepak. Co by si manažer, který každou chvilku ně
kam létá, počal s dvěma malými dětmi? Bral je s sebou na služební 
cesty? Posadil je vedle sebe při obchodním jednání na letišti? Vozil je 
do školy a ze školy - a odpoledne do houslí? 

„Až vám bude příště vyhrožovat, že si vezme děti do péče," řekl 
jsem Andree, „podívejte se mu do očí a řekněte mu: ,Na to nepotřebu
ješ právníka. Jsou tvé. Tady jsem ti přinesla rozvrh, kdy kde mají být.' 
A podejte mu kalendář na příští měsíc." 

Měl jsem pravdu. Nevydrželo mu to ani týden. Tím, že se mu posta
vila, skoncovala s panovačností hned v zárodku. 

Kdybyste to celé měla prožít ještě jednou, sotva byste si znovu 
zvolila téhož muže. Ale protože nyní je vaším mužem, váš postoj k ná
sledkům vašeho rozhodnutí rozhodne o tom, jaká budoucnost čeká 
vás a vaše děti. Je ale zapotřebí, abyste stanovila hranici, kterou nelze 
překročit. 

Zbytek tohoto oddílu patrně neposlouží všem, nicméně pro některé 
může znamenat záchranu. Některé z vás sáhly po této knize, abyste 
učinily ještě jeden pokus o záchranu. Ve snaze přivést svého man
žela ke změně jste již vyzkoušely vše. Máte ale pocit, že vás manžel 
zraňuje, že vám nadává, že vám ubližuje a že na vás vůbec nebere 
ohled. Vlastně ani nevíte, jak si představit, že byste mohla mít od pát
ku nového manžela. Manžel vám byl nevěrný, tělesně nebo slovně 
vám ubližoval (možná obojí), při každé příležitosti vás nějak ponížil 
a dokonce ubližoval i vašim dětem. Už to nemůžete déle snášet. Jistě, 
přála byste si mít od pátku nového manžela, ale nejste si jista, zda 
chcete mít téhož manžela. Nejraději byste začala úplně znovu. Muže, 
kterého jste si vzala, již nemilujete. Příliš vám ublížil. 

Je-li toto váš případ, jsou následující odstavce určeny právě vám. 
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Snažíte se udělat ze své zebry koně? 

Většina mužů chce své ženy uspokojit - pokud jsou ovšem slušní. Dob
ří a morální muži vědí, co je správné, a snaží se podle toho jednat 
(i když jsou někdy dost tupí, co se týče vztahů). Možná jste si ale ne
vzala slušného muže. 

Je možné, že váš muž kouří marihuanu, propadl vodce nebo miluje 
kokainovou bílou paní. Může to být sukničkář (možná tajný, možná 
zcela otevřený) nebo násilník. Nebo se pohybuje v zóně pornografie 
a vám je zle z toho, co vás nutí dělat. Položím vám otázku: Byla vůbec 
někdy doba, kdy jste si mohla svého manžela vážit, milovat ho a oce
ňovat ho? Nebo se snažíte změnit zebru v bílého hřebce? 

Co tím chci říci? Někteří lidé slyší dusot kopyt a řeknou: „Podí
vejme, běží sem zebra." Žijete-li ale v Illinois, je mnohem pravděpo
dobnější, že se blíží kůň, nikoli zebra. Přesto někteří lidé věří tomu, 
čemu chtějí věřit. Není to i váš případ? Nesnažila jste se vykreslit si 
svého manžela jinak, než jak ve skutečnosti vypadal? Pak vás musím 
upozornit na něco důležitého. Ze zebry nemůžete vydrhnout pruhy 
a udělat z ní koně. Zebra je prostě zebra. 

Mnohé svobodné nebo rozvedené ženy hledají muže svých snů -
svého rytíře v lesklé zbroji, jemného, milujícího muže, toužícího 
po vztahu a celoživotně věrného. Hledají ho ale na nesprávných mís
tech - třeba v baru. To můžete rovnou hledat zebru, která se pro
chází po Broadwayi nebo jede po eskalátoru ve Water Tower Pláce 
v Chicagu. 
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Stačí chvíli pozorovat chování těchto mužů a poslouchat, jakým 
způsobem se vyjadřují o svých bývalých manželkách a milenkách. 
Hned víte, s kým máte tu čest. Většinou sami sebe nemají příliš rádi -
jak by tedy mohli mít rádi, neřku-li milovat, někoho jiného? Neustále 
střídají zaměstnání i vztahy a obviňují všechny ostatní, jen sebe ni
koli. Mnozí jsou vzteklí. Většinou hledají někoho na jednu či dvě noci; 
nehledají dlouhodobý vztah. 

Položím vám otázku: Je barové prostředí to, co byste chtěla mít 
doma? Chcete něco takového pro sebe a pro své děti? Je muž, kte
rý vysedává v barech, opravdu tím, koho chcete za celoživotního 
partnera? 

Je možné, aby se tento typ muže změnil? Ano. Musí ho ale zasáh
nout blesk od Všemohoucího. Někteří muži zkrátka prohrávají. Ne
jsou schopni být silnými muži, kteří dokáží milovat ženu a zacházet 
s ní tak, jak si zaslouží. Možná je na vině prostředí, v němž vyrůstali. 
Možná je to způsobeno tím, jak s nimi jednali v dětství v jejich rodině 
(pokud nějakou rodinu vůbec měli). Možná to způsobila závislost 
na drogách. Někteří muži ale prostě nejsou schopni myslet na nikoho 
jiného než na sebe sama. 

Týká-li se to i vašeho muže, pak je mi to nesmírně líto. Je mi líto, 
že jste si vzala muže, který není schopen vás milovat a myslet na ko
hokoli jiného než na sebe. Teď již víte, že jste se rozhodla špatně. 
Nechala jste se oslepit něčím, co jste považovala za lásku, za čím však 
vězela pouze panovačnost a snaha ovládat. 

Možná vás utěší, že nejste jediná. Svět je takových mužů plný. Bě
hem své poradenské praxe jsem se setkal s muži, z nichž jde hrůza -
a to se vyjadřuji velmi mírně. Jdou do postele s každou ženou, která 
je k tomu svolná. Slib manželské věrnosti porušují znovu a znovu. 

Jeden muž mi v přítomnosti své manželky řekl: „Jsem dobrý man
žel. Od té doby, co jsme se vzali, jsem spal jen asi čtyřikrát nebo pět
krát s jinou ženou. Nevím, proč to mé ženě nestačí." 

Víte, co jsem té ženě poradil, když jsem během několika schůzek 
od jejího manžela stále slyšel podobné nesmysly? „Zbavte se ho co 
nejdříve!" Pokud nezasáhne všemohoucí Bůh, tento muž prostě ne
bude schopen lásky. Jeho manželka a její děti kvůli němu trpěly třia
dvacet let! Děti už vylétly z hnízda a tato žena se potřebovala zbavit 
jeho týrání. Už platila dost dlouho za chybu, které se dopustila, když 
si ho vzala. 



Snažíte se udělat ze své zebry koně? 

Když se ohlédnete nazpět na počátky vašeho vztahu, vidíte zname
ní, která již dávno naznačovala, že váš manžel je panovačný? Omlou
vala jste ho? Panovačný člověk se projevuje tím, že musí mít vždycky 
pravdu. Když se mýlí, stejně za to může někdo jiný - on sám nikdy. 
Proto vždycky potřebuje obětního beránka. A jeho psychickým (a ně
kdy i fyzickým] boxovácím pytlem je ... víte kdo? Vy sama. 

To musí přestat. Teď hned. 
Když jste si ho brala, domnívala jste se, že ho můžete změnit. Sna

žila jste se o to celé manželství. Nefunguje to. Váš manžel může mít 
slušné zaměstnání, nicméně morálně dávno zbankrotoval. Co se týče 
chování, zbankrotoval, protože nevyrůstal ve zdravém prostředí. Jed
ná nečestně, arogantně, je líný, nevěrný a násilnický, protože takové 
věci zakoušel, když doma vyrůstal. Pokud jste se provdala za muže, 
který vyšel z dysfunkčního prostředí, je velice málo pravděpodobné, 
že provede obrat o 180 stupňů, přestože se budete řídit všemi rada
mi obsaženými v této knize. 

Může se takový muž změnit? Naděje je vždy. Jediný způsob, který 
znám a který k takové změně vede, je duchovní obnova. Můžete se 
snažit vydrhnout ty pruhy, až si zničíte ruce, ale pořád to bude zebra, 
nikoli kůň. 

Pokud při stavbě svého domu nepoužíváte dobrý, kvalitní materiál, 
puknou nejprve základy, pak zdi a nakonec se poroučí celý dům. Vaše 
manželství musí být postaveno na solidním základu; musí být vyztu
ženo betonem důvěry, vzájemného obdivu, úcty a laskavosti. Pokud 
toto chybí, musíte zaujmout realistický postoj. Vaše manželství ne
vydrží. A pokud ano, jakou cenu za to zaplatíte? Jakou cenu zaplatíte 
vy a vaše děti (máte-li jaké] za to, že dovolíte, aby s vámi váš manžel 
nadále jednal jako doposud? 

Některé ženy prožívají každý den s manželem, který popíjí, veselí 
se a spí s jinými ženami. Chcete, aby tak vypadal zbytek vašeho ži
vota? Váš manžel potřebuje odbornou pomoc. Pokud ji odmítá, pak 
musíte vy udělat závažné rozhodnutí, které se týká budoucnosti vaší 
a vašich dětí. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Jsem vdaná 25 let. Naše manželství by mělo být dobré. 
Jsem prvorozená, kdežto Hal byl nejmladší (právě jsem dočetla 
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vaši knihu Born to Win). Byl ale jedním z těch manipulativních 
dětí, které neustále něco tropily a vše jim při tom procházelo. 
Hal zneužíval svou matku mnoha různými způsoby. 

Během našeho manželství měl Hal tři milostné románky. Prv
ní se odehrál sotva měsíc po svatbě, další po deseti letech man
želství a poslední vloni. Dokonce svedl jednu mou přítelkyni, 
aby mě přinutil žárlit! 

To mi stačilo. Nicméně, vyrůstala jsem v rodině, kde rozvod 
nepřicházel v úvahu. Nedokážu se tohoto přístupu zbavit. Řekla 
jsem manželovi, že si musíme promluvit. „A o čem?" zeptal se. 
Odpověděla jsem, že si od něj potřebuji odpočinout. Souhla
sil, že naší dospívající dceři nic neřekne, pouze se s ní rozlou
čí. Později se ale vrátil - věděl, že budu asi hodinu pryč. Řekl 
dceři, že nechce odejít, ale že já ho vyhazuji. 0 svých záletech 
jí neřekl nic. Všechno jednoduše svedl na mě. Nechci mluvit 
ošklivě o otci svého dítěte, ale co si mám počít? Pomozte mi 
prosím - topím se. 

Elise, Rhode Island 

Odpověď: jste klasickým příkladem ženy, která se chce zavděčit 
a vdala se za panovačného člověka. Panovační lidé bývají zejmé
na prvorození, nicméně sociopatický typ panovačné osobnosti 
můžete najít i mezi nejmladšími dětmi. Právě to je váš případ. 
Celá léta vás vysával a zneužíval. Nesmíte mu dovolit, aby v tom 
pokračoval. Celá léta si mohl užívat - přicházel a odcházel, jak se 
mu zachtělo, vždy měl vypráno a navařeno, na nikoho nemusel 
brát ohledy a mohl mít sex někde bokem (patrně ve stejné době, 
jako s vámi). Proč by měl odcházet z domova nebo se měnit? 

V tomto případě jste to ale vy, kdo musí zaujmout jasný po
stoj. Tohoto muže už nesmíte doma vítat. Vaše dcera dospívá 
a měla příležitost dlouhou dobu pozorovat, jak s vámi váš man
žel zachází. Nyní od vás musí slyšet pravdu. (Nejde o to, abyste jí 
líčila podrobnosti jeho románků; stačí, když obecně řeknete, že 
vám byl třikrát nevěrný.) Navštivte právníka a proberte s ním, 
jaké máte možnosti. Je čas jít do střetu. Nebo snad chcete zbytek 
života prožít stejným způsobem? Vy - i vaše dcera - si zaslouží
te něco lepšího. 
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Snažíte se udělat ze své zebry koně? 

Je tu někdo na preventivní prohlídku? 
Každých šest měsíců zajdu k zubaři. Můj zubař mi pošle kartičku: 
„Kevine, je načase. Je třeba vyčistit slonovinu." 

Když jsem byl na prohlídce posledně, dobíral jsem si sestřičku, 
která se věnovala mé zubní hygieně. „Jste určitě moc ráda, že si čistím 
zuby dentální nití." 

„Pane doktore Lemane," řekla, „jistě chápete, jak je to důležité." 
Ano, chápu. Proto si kupuji tyto věcičky v drogérii. Nejsem sice 

přeborník v používání dentální nitě, ale zlepšuji se. Všichni potře
bujeme čas od času preventivní prohlídku. Pokud neodstraňujeme 
plak, může se nám na zubech hromadit a pak s nimi máme problémy. 
Pokud nechodíme na prohlídky a nenecháme si změřit tlak, může se 
nám v žilách hromadit cholesterol a ten pak může způsobit vážnou 
srdeční příhodu. 

I vaše manželství potřebuje čas od času preventivní prohlídku. 
Pokud jste se provdala za člověka, který vás využívá, musíte se začít 
hájit. Musíte se naučit říkat „ne". Dlužíte to sama sobě, svým dětem, 
budoucí generaci. 

Jednou jsem dostal dojemný dopis od ženy, která prožila hluboký 
šok. Díky nepozornosti svého manžela našla účet za květiny, které 
koupil v poledne v místním obchodě. Koupené zboží bylo označeno 
jako „výběrové růže - $ 12.99". Pochopitelně tedy očekávala, že jí 
manžel přinese růže. Pak se na účtu podívala na datum. Účet byl tři 
dny starý. 

Začala svého manžela podezírat, že má milenku. Jak se tato moud
rá žena zachovala? Najala si detektiva, aby sledoval, kam její manžel 
chodí. Pak od něj dostala podrobnou zprávu. I s fotografiemi. 

Ukázalo se, že její manžel, který byl prodejcem, v poledne trávil 
čas v najatém bytě nedaleko od vlastního bydliště s její nejlepší pří
telkyní, s níž se znala ze studií. Manžel této ženy byl pilot, který často 
pobýval tři až čtyři dny mimo domov. Tyto dvě ženy spolu chodívaly 
na oběd, jejich děti hrály v tomtéž fotbalovém družstvu a ony si často 
povídaly o účesech, o módě, o botách, o dětech... 

„Co mám dělat, pane doktore Lemane?" ptala se. 
Odpověděl jsem: „Zajděte za svou přítelkyní a řekněte jí: ,Tak, kdo 

to poví tvému manželovi? Já, nebo ty?' Taky si z očí do očí popoví
dejte s manželem. Ukažte mu důkazy. Pak pozorujte, jak to na něj 
dolehne." 
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Ocitnete-li se v podobné situaci, můžete vyzkoušet manželské 
poradenství, nicméně zranění bývá tak hluboké a manželství a přá
telství je natolik narušeno, že šance na obnovu vztahu není velká. 
Zranění jen tak nezmizí; je zde mnohé, co ho bude připomínat, 
a bude to velmi osobní. 

Pokud jste usoudili, že se toto manželství rozpadne, hádali jste 
dobře. Manžel nedokázal pochopit, proč to jeho manželce tolik vadí 
(„Byl to jen sex, vlastně to žádný vztah nebyl," říkal jí], ale jeho žena 
nebyla ochotná tento přístup a takové jednání snášet (plným prá
vem]. Za měsíc podala návrh na rozvod. Pohovořila si s manželem a se 
svou přítelkyní (s každým zvlášť] a velmi zpříma jim řekla, jak moc 
ji zranili, jak zradili její důvěru a jak nevratně poškodili obě rodiny. 

Nedokázala se zbavit představ, jak jsou ti dva spolu. Proto se od
stěhovala do nedalekého města (bylo vzdáleno asi dvacet minut 
jízdy]. Zůstala ve svém původním zaměstnání, děti ale přehlásila 
do jiné, menší školy, aby se ani ona, ani ony nesetkávaly s její bývalou 
přítelkyní a jejími dětmi. Najala si dobrého advokáta, který zajistil 
její práva a práva jejích dětí a přitom umožnil, aby otec o víkendech 
a o prázdninách mohl děti vídat. 

Při naší schůzce, která následovala nějakou dobu po všech těch
to událostech, mi řekla, že když se tato šokující novinka roznesla 
po jejich poměrně uzavřené čtvrti, odešla jednoho dne její bývalá 
přítelkyně z práce a už se nevrátila. Manžel od ní dostal e-mail, že 
se odstěhovala do jiného státu a že mu svěřuje děti plně do péče. 
Muž se s tím poctivě vyrovnal. Změnil zaměstnání a pracoval čtyři 
dny v týdnu z domova. V pátek a mnohdy i na půl dne v sobotu mu 
přicházela vypomoci jeho matka, která bydlela zhruba hodinu cesty 
od něj, a pečovala o jeho dvě děti (ve věku čtyř a sedmi let), aby mohl 
zajít do kanceláře a dodělat tam vše, co potřeboval. 

Pokud jste byla v podobné situaci - byla jste zrazena a lidé vám 
nejbližší zradili vaši důvěru - pak nejste sama. Ženy to v naší zemi 
zakoušejí denně. A někdy jim to provedou jejich nejbližší přítelkyně. 
(Ironií je, že žena, které jsem se věnoval, i její muž byli na vysoké 
škole považováni za ty, kdo „se s největší pravděpodobností vezmou 
a prožijí spokojené manželství až do smrti") 

Zavoláte tedy svému právníkovi a začnete usilovat o rozvod. 0 roz
vodu ale platí drsná pravda, totiž že na něj nějak doplatí všichni. Děti 
na něj doplatí emocionálně, vy na něj doplatíte finančně, vztahově 
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i emocionálně a váš manžel (který nyní vypadá, jako že mu to vůbec 
nevadí) na něj později doplatí v dalších vztazích. 

Proto stojí za to: 

1. Udělat si čas na to, abyste svého budoucího manžela důklad
ně poznala. Pozorujte, jak se chová ke svým příbuzným. Vší
mejte si, jak jeho otec jedná se svou manželkou a naopak. 
Z toho můžete usoudit, jak jednali s vaším manželem v době, 
kdy dospíval, a jaké vzory bude váš nastávající pravděpodob
ně následovat ve vztahu s vámi. (Některým z vás může tato 
rada pomoci, až si budete vybírat na druhý pokus.) 

2. Dbejte na to, abyste jeden druhému dávali přednost a abyste 
spolu denně komunikovali. Vaše srdce musí zůstat v úzkém 
kontaktu. 

3. Nechoďte spát s hněvem. 
4. Nenechávejte problémy nevyřešené. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Manžel mi neustále lže. Když psal žádost o přijetí do za
městnání, lhal ohledně kouření, pití i užívání drog (v posledních 
několika letech jsem ho sedmkrát přistihla při šňupání koka
inu). Je neustále velmi tajnůstkářský a nechce, abych za ním 
chodila do pracovny, když pozdě večer pracuje. Neustále vy
prazdňuje naši kreditku a často dělá velké nákupy (jako kupří
kladu člun, který jsem nikdy neviděla), aniž se se mnou radí. 
Doléhají na nás vážné finanční problémy. Co si mám počít? 
Odpověď: Vyvolejte konfrontaci. Okamžitě mu řekněte, že si 
s ním musíte vážně promluvit. Řekněte mu, že potřebuje pro
fesionální pomoc, aby se zbavil závislosti na drogách. Jeho taj-
nůstkářské chování dává tušit, že podléhá pornografii a nechce, 
abyste se o tom dozvěděla. Klikněte si na „historii" v jeho počí
tači a uvidíte, jaké stránky si v poslední době načítal. 

Žádal vás při sexu o věci, které vám připadají zvrácené nebo 
které vám nejsou příjemné? Nutil vás k věcem, které jste ne
chtěla dělat? To jsou další náznaky toho, že podlehl pornografii. 

Také se podívejte, na co všechno kreditní kartu použil. Mož
ná opět zjistíte, že platil za pornografii. Pokud ano, promluvte 
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si s ním o tom. Neptejte se: „Díváš se na pornografii?", když už 
víte, že se na ni dívá. Neposkytněte mu prostor, aby se mohl 
vykroutit. Raději řekněte: „Vím, že se díváš na pornografii. Je 
to hnusné, odporné a ponižující pro všechny ženy včetně mě 
a musí to okamžitě přestat. Nedovolím ti tady bydlet, pokud 
v tom budeš pokračovat. Okamžitě si musíš sjednat schůzku 
s poradcem, abys to řešil - a taky abys řešil to své věčné lhaní." 
Pokud je společný účet i na vaše jméno, můžete nechat kreditní 
kartu zablokovat. 

Váš muž vás zneužívá. Takové jednání mu netolerujte. Musíte 
trvat na tom, že vyhledá profesionální pomoc. Pokud tak neuči
ní, musí z vašeho domova odejít a nesmí se vrátit. Lháři nemů
žete důvěřovat. Totéž platí pro sexuálně zvráceného člověka. 
Ve vašem domě pro něj není místo. 

Moc ve slůvku „ne" 
Pokud se v manželském soužití vyskytne týrání jakéhokoli druhu 
(fyzické, sexuální, emocionální nebo verbální), vytyčím hranici. Buď 
musí odejít váš manžel (tomu dávám přednost), nebo musíte odejít 
vy. Nemůžete zůstat ve stejné domácnosti. Pokud je kvůli tomu tře
ba jít do střetu, musíte tak učinit. Pokud vás ovšem manžel fyzicky 
týrá, musíte si velmi pečlivě promyslet, kdy se můžete sbalit a odejít 
(v době, kdy manžel není doma). Musíte vědět, že tam, kam odejdete, 
budete v bezpečí, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě. 

Říkáte: „Ale pane doktore Lemane, on je starším v církvi. Úplně ho 
to znemožní a připraví ho to o službu." 

Nezáleží mi na tom, čím je. Může být klidně třeba pastor. (I v rodi
nách pastorů dochází k týrání častěji, než se domníváme.) Nemůžete 
nechat sama sobě nebo svým dětem ubližovat jen proto, že váš man
žel je násilník. Rovněž nemůžete žít tak, že jste neustále ve střehu, 
kdy dojde k dalšímu výbuchu. 

Nejprve můžete vyzkoušet poradenství. Zkuste říci: „Podívej, pů
jdu tam s tebou, budu tě držet za ruku, budu tě povzbuzovat, pokud 
se budeš chtít změnit, ale nemohu tam jít za tebe. Tento problém 
musíš chtít řešit ty sám." 

Musíte říci ne a nechat jej, aby převzal zodpovědnost. Řeknu to 
jasně: Bůh vás nestvořil k tomu, aby po vás někdo šlapal, a zvláště 
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tak nesmí jednat váš manžel. Nejste pro něj tažným psem. Opravdu 
máte větší cenu. 

Pokud panovačnému člověku podáte prst, chytne celou ruku. Proto 
musíte velmi brzy nastavit jasné a pevné hranice a dodržovat vysoké 
normy. Pokud vám manžel nadává a křičí na vás, že za nic nestojíte, 
neměla byste to v žádném případě tolerovat. Neexistuje jediný dů
vod, proč v manželství tolerovat vyhrožování a neuctivé chování. 

Nebudu tajit, že jsem někdy ženy nabádal, aby podaly návrh 
na rozvod jen proto, aby jejich mužům došlo, že věc je vážná a že 
manželka je rozhodnutá něco podniknout. Nemusíte mi to věřit, ale 
v některých případech si násilnický muž uvědomil, že chyboval a že 
potřebuje odbornou pomoc. 

Pokud jsou obě strany ochotny na svém vztahu tvrdě pracovat, 
lze takový vztah v řadě případů zachránit. Zdaleka to ale není vždy. 
Způsoby jednání jsou někdy tak hluboce zakořeněné, že se jich člověk 
zbavuje jen velmi nesnadno. 

Jsou chvíle, kdy je třeba chytit krkavce za zobák. Musíte říci: „Tak
hle to dál nepůjde. Nebudu tě krýt a takové jednání už nebudu tole
rovat." Nenechte se vtáhnout do hádky. Tato slova řekněte jednou, 
otočte se a odejděte. 

Hovoří ženy 

Můj manžel je již 17 let alkoholikem. Mívala jsem ve zvyku ho 
v práci krýt, když se opil Pak jsem vás slyšela na jedné přednáš
ce, kde jste mluvil o tom, že nemáme lidem v takových situacích 
pomáhat. Tehdy jsem se po návratu domů rozhodla, že se zkusím 
zařídit podle vaší rady. Onoho večera se manžel opil natolik, že celý 
druhý den trpěl kocovinou. V takových případech jsem většinou za
telefonovala do práce, že mu není dobře a že přijde o něco později. 
Manželovi to procházelo, protože jeho šéf nechodívá do práce před 
jedenáctou. Tentokrát jsem ale do manželova zaměstnání nevolala. 
A když volali oni, nechala jsem telefon zvonit a nezvedla jsem ho. 

Když se manžel probudil, zuřil. „Proč jsi to nezvedla?" křičel 
na mě. Řekla jsem mu, že už ho nebudu krýt. Už nikdy nebudu 
lhát. Mám toho dost. 

Když toho dne dorazil do práce, zjistil, že propásl skutečně dů
ležité jednání. Šéf o tom věděl. Snad postačí, řeknu-li, že rozhodně 
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nebyl rád, a Hal musel onoho dne pracovat dlouho do večera. 
Když přišel ráno opět pozdě, šéf si ho zavolal a řekl mu, že pokud 
nechce přijít o místo, musí začít chodit mezi Anonymní alkoholiky 
Hal ho poslechl. Chodí tam sice nerad, ale chodí tam. Pořád ještě 
pije víc, než bych si přála, ale přestal na mě křičet. Máte pravdu, 
pane doktore Lemane. Jde o následky našeho jednání. Vaše rada 
zabrala. Doma je větší klid - takový jsme po léta neměli. 

Janet, Texas 

Kde nastavit hranici? Existuje dvojí jednání, které je naprosto 
nepřijatelné. 

Tělesné či sexuální násilí a vyhrožování, že zraní či zabije vás 
či vaše děti. Nikdy byste neměla setrvávat v manželství, v němž vám 
muž fyzicky ubližuje, sexuálně vás zneužívá a ohrožuje váš život či 
vaše zdraví pistolí nebo nožem. Ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
vašich dětí (máte-li jaké) musíte začít okamžitě jednat a připravit 
plán, jak odejít. Musíte ale být moudrá. Čas k odchodu musíte zvolit 
tak, abyste neohrozila sebe nebo děti. Jinými slovy, v případě, že je 
manžel zaměstnán a chodí do práce, musíte připravit dobře promyš
lený plán úniku. 

Předem kontaktujte místní azylový dům a poraďte se, jaké kroky 
byste ve svém vlastním zájmu a v zájmu vlastních dětí měla podnik
nout. Azylový dům je jen dočasné řešení. Vy musíte připravit dlouho
dobý plán, kde budete žít. Pracovníci azylového domu vám pomohou 
zvládnout počátek krizového období. 

Potřebujete si naplánovat, kam půjdete a co všechno si musíte vzít 
s sebou, abyste se nemusela vracet. Možná bude nejlepší, když po od
chodu vašeho manžela do práce sbalíte nejpotřebnější věci pro sebe 
a pro děti, vyzvednete děti ze školy a odeberete se přímo do azylo
vého domu. Zaměstnanci azylového domu se umějí vypořádat s na
štvanými muži. A vy budete jejich ochranu potřebovat. Přestěhovat 
se k přítelkyni, jež bydlí nedaleko od vašeho domu, není dobrý ná
pad - zejména pokud je manžel vznětlivý a násilnický Mohl by zajít 
k vaší přítelkyni a odvléci vás, ji nebo děti. Mnoho manželek v této 
zemi umírá rukou svých manželů, a to i v případech, že manželé měli 
soudně zakázáno manželku kontaktovat. Potřebujete odejít, unik
nout, vyhledat právní pomoc a podat žalobu. 
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Láska si nikdy neprosazuje svou. Pokud se něco takového děje, 
není to láska. Nenechte se obalamutit a neoddávejte se falešným 
nadějím. 

Emocionální a verbální násilí. „Pane doktore Lemane, on mi 
ale tělesně neubližuje. Pouze na mě křičí a nadává mi za to, že jsem 
neschopná." 

Emocionální a verbální násilí je stejně škodlivé jako fyzické. Slova 
zraňují a my si je pamatujeme. Pokud je slyší i vaše děti a pokud se 
manžel emocionálního a verbálního násilí dopouští i na nich, bude 
mít jeho jednání stejné následky. V takovém vztahu prostě nesmíte 
zůstávat. 

V situacích, v nichž dochází k fyzickému, sexuálnímu, emocionální
mu či verbálnímu zneužívání, musíte začít jednat a zbavit sebe a své 
děti (pokud je máte) vlivu muže, jenž vás takto ovládá. Jste-li žena, 
která se vždy snaží vyhovět, která touží, aby hladina oceánu života 
byla vždy poklidná, a jež udělá vše, aby se vyhnula konfrontacím, 
bude to pro vás nesmírně těžké. Váš muž vás přitahoval podobně 
jako světlo přitahuje noční můru. A přitahoval vás právě pocit, že 
všechno zvládá. Nicméně nyní se musíte vymanit z jeho vlivu. Nejen 
že jste v nezdravé situaci, jste vyloženě v nebezpečí. 

Potřebujete převzít vládu nad svým životem. Nedokážete-li to udě
lat sama pro sebe, udělejte to pro své děti. Ty si každý den všímají, 
jak s vámi váš manžel zachází. Kéž vidí, že jejich matka má dostatek 
sebeúcty, aby netrpěla násilnické a neuctivé zacházení. 

Žádná rodina není dokonalá. Z toho, co děti zažívají doma, ale 
usoudí, zda lze v rodině tolerovat násilí a strach, nebo zda je rodina 
místem, kde je základem uspokojivého vztahu láska a vzájemná úcta. 
Co z toho chcete předat budoucí generaci? 

Patří vám mé uznání, pokud máte odvahu udělat to, čeho je 
zapotřebí. 
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Přemýšlejte o tom, co chcete říci, 
a pak to vydělte deseti 

Jak mluvit, aby váš manžel opravdu poslouchal..., a jak naslouchat, aby 

váš manžel opravdu mluvil. 

Velice nerad sedávám v zadní části letadla. Jistě, můžete si myslet, 
že jsem snob, a já toto snobství částečně přiznávám. Hlavním dů
vodem, proč potřebuji sedět v přední části letadla, ale je, že trpím 
silnou klaustrofobií (a to létám několikrát týdně). Asi bych měl zajít 
k psychiatrovi - třeba by mi pomohl. 

Mé nejoblíbenější místo je první místo napravo. Je to jediné místo, 
kde si nikdo přede mnou nemůže sklopit sedadlo. To je velká úleva 
pro mou klaustrofobii. Čas od času se mi ale stane, že přes veškeré 
mé osobní kouzlo skončím v zadní části letadla. 

Už to samo o sobě je špatná zpráva. Opravdu zlou zprávou ale je, 
že v zadní části letadla je jediné místo, kde jsem schopen let přečkat. 
V MD-80 je to sedadlo 7D. To je trochu vystrčené do uličky a já pak 
nemám tak silný pocit, že jsem v uzavřeném prostoru. Jednou jsem 
skončil na sedadle 7D. Sande si poslušně sedla na sedadlo 7E. Jakási 
jiná žena seděla u okénka na sedadle 7F. 

Letěli jsme tehdy z Tucsonu do Chicaga. Tento let trvá tři hodiny 
a dvacet minut. Nedlouho po startu se Sande dala do řeči s ženou, jež 
seděla vedle ní. Hovořily bez přestávky téměř dvě a půl hodiny. Žena 
se jmenovala Jane Doe. Kdybych po přistání nechal Sande vyplnit 
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dotazník, který by měl sto otázek týkajících se života této Jane Doe, 
Sande by ho nepochybně vyplnila na výbornou. 

Nestačil jsem se divit, co všechno dokázaly probrat. Děti, vnouča
ta, vaření, přítelkyně, vztahy k zeťům, Tucson, Chicago, dceru, která 
v Chicagu studuje. Dokonce si vyměnily nějaké recepty, které znaly 
zcela zpaměti. Hlavně ale chci říci, že mluvily a mluvily. Čas od času 
jsem si sundal sluchátka - pořád jsem je slyšel mluvit. 

Sande se tedy setká se zcela cizí ženou a hovoří s ní nepřetržitě 
po dvě a půl hodiny během letu, jenž trvá tři hodiny a dvacet minut. 
Během této krátké doby se velmi dobře poznaly. Vedle sedím já se 
svými sluchátky. Nalétal jsem po Americe nějaké čtyři miliony mil. 
Mnohdy si všimnu muže, který sedí u okénka, a řeknu: „Dobrý den!" 
To je vše. Dvě slova. Při letu z Tucsonu do Chicaga to dělá v průměru 
jedno slovo za hodinu a tři čtvrtě. 

Já totiž nemám žádnou potřebu seznámit se s oním mužem, který 
sedí u okénka. Prostě jsem takový. Sande a mnohé jiné ženy ale mají 
velkou zálibu ve „sdílení se". I toto je rys, kterým se muži a ženy tak 
nádherně odlišují. Ženy, které stojí ve frontě na toaletu na koncertě 
nebo na sportovním utkání, ihned zahájí diskusi. Muži netouží po ni
čem jiném než dostat se dovnitř, udělat, čeho je zapotřebí, a zase 
rychle vypadnout. 

Nemám žádné pajizévky. Nikdy jsem neměl menstruaci. Žena mi 
však říká, že na vztahy mám čumák jako beagle. Krysu (mám na mysli 
nečestného člověka] vyčuchám na čtyři metry. Léta jsem žil se žena
mi (s jednou manželkou a čtyřmi dcerami), radil jsem ženám a pozo
roval jsem je. 

Nedávno jsem byl v nákupním středisku. Byl jsem svědkem 
nadšeného setkání tří přítelkyň. Jejich rozhovor se odvíjel zhruba 
takto: 

„Molly ty máš nádherný účes! Je neskutečný!" řekla žena č. 1 poté, 
co se objaly. 

Pro Molly to byl pokyn, aby udělala odbornou přednášku. „No, já si 
nejsem jistá. Raději o tom ani nemluv. S mou ostrou bradou, dlouhým 
krkem a nosem jsem to chtěla mít navrstvené a vyčesané asi takto" -
vytáhla odkudsi obrázek, jak měl účes vypadat - „ale kadeřnice to 
zvorala. Příští týden mám jít s Richardem na firemní večírek a teď 
opravdu nevím, co s tím mám dělat." 

„Ale prosím tě, vždyť to vůbec není tak zlé," řekla žena č. 1. 



Přemýšlejte o tom, co chcete říci, a pak to vydělte deseti 

Minulý měsíc jste měl přednášku v našem sboru. Principy, o nichž 
jste hovořil, jsme začali praktikovat v našem manželství a mnohé 
se od té doby změnilo k lepšímu. Mně v manželství vadilo nejvíce 
to, že manžel nekomunikuje způsobem, kterým by podle mě měl. 
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„Ale ty tvoje boty a šaty..., to je něco zcela mimořádného. Kde jsi je 
sehnala?", zeptala se žena č. 2. 

Molly pokrčila rameny. „No, chtěla jsem vyzkoušet něco nového. 
Opravdu se ti líbí?" 

„Když tobě sluší všechno," řekla žena č. 1. 
Tak švitořily dalších pět minut. Seděl jsem nedaleko, popíjel jsem 

kávu z automatu a pozoroval jsem je, protože jsem si nemohl pomoci. 
Pak se Molly rozloučila. 

Víte, o čem pak hovořily ty dvě ženy? 
„To byl teda účes. Hrůza. Ale to bych jí nemohla říct. Urazila by se," 

řekla žena č. 1. 
„A ty šaty," dodala žena č. 2. „Vypadala v nich jako moje pětiletá 

dcera, když je napůl oblečená. Vždyť má tak velký zadek. To si oprav
du moc nepomohla. Víš, přemýšlela jsem o tom, že bych sama taky 
změnila účes..." 

Odcházely a pokračovaly v rozhovoru. 
Srovnejte to s tím, jak to vypadá, když se v nákupním středisku 

setkají dva muži. 
„Kene!" Pak si potřesou rukama. 
„Kevine!" 
„Pěkné počasíčko!" 
„Jo." 
Pokud má některý z nás opravdu společenskou náladu, dodá 

třeba: 
„Byl jsi u holiče, viď?" 
„Jo." 
A je to. To nám stačí. A něco vám prozradím: Jsme s tím naprosto 

spokojeni. 
Mohu vám zaručit, že tito muži si vůbec nevšimli toho, co měl ten 

druhý na sobě, a pokud to nějak slabě zaregistrovali, zapomněli na to 
v okamžiku, kdy se rozloučili. 

Hovoří ženy 



Středa 

Rozsvítilo se mi, když jste řekl: „Není to vaše přítelkyně, je to váš 
manžel." Znělo to jednoduše, ale jakmile jsem tuto pravdu vza
la vážně, vše se změnilo. Trvalo mi 17 let, než jsem na to přišla 
(s vaší pomocí). Asi se učím hodně pomalu, že? 

Alicia, Texas 

Všimněte si největšího rozdílu v těchto interakcích. Spočívá v po
čtu slov. Věděla jste, že denně vyslovíte sedmkrát více slov než váš 
manžel - dokonce i ve dnech, kdy máte pocit, že se vám nechce s ni
kým mluvit? 

Nedávno jsem mezi ženami podnikl improvizovaný průzkum. 
Hovořil jsem s deseti vdanými ženami a zeptal jsem se jich, co jim 
na manželovi nejvíc vadí. Devět z deseti odpovědělo: „Nemluví se 
mnou." Následovalo: „K ničemu ho nemohu přimět." Zkuste se na to 
podívat takto: Pokud neustále mluvíte vy, proč by měl mluvit on? 

Pochopte, že váš manžel je pragmatik. Vzduchem už létá spousta 
slov - proč by měl nějaká přidávat ještě on? A ve chvílích, kdy si mys
líte, že váš muž nepřemýšlí, ve skutečnosti počítač mezi jeho ušima 
pilně zpracovává vstupní data. Váš manžel si ale potřebuje všechno 
promyslet z nejrůznějších úhlů, než zareaguje. Pokud na něj budete 
příliš tlačit, uzavře se do sebe. 

Základní pravidla 
komunikace 

1. Uvědomte si, že manžel nepoužívá 
tolik slov jako vy. 

2. Neoddávejte se očekáváním, která, 
co se týče mužů, nejsou realistická. 

3. Pokud vám něco vadí, buďte 
konkrétní. 

4. Zmiňte základní body, omáčku si 
nechte pro sebe. 

5. Neočekávejte okamžitou odpověď; 
dejte manželovi čas na rozmyšlenou. 
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Po čtyřiceti letech manželství jsem konečně sebral odvahu, podíval 
jsem se manželce do očí a řekl jsem: „Pořád rozkazuješ." 

Víte, co mi odpověděla? „Nerozkazuju. Pouze mám lepší nápady 
než ty." 

Co jsem na to měl říci? Většinou má pravdu. 

Pravidla správné komunikace 
Chcete-li mít od pátku nového manžela, používejte následující jedno
duchá pravidla. 

Řekněte to, ale vydělte to deseti 
Máte-li si z této kapitoly něco odnést, kéž je to tato zásada: K srdci 
vašeho manžela je to stejně daleko jako k jeho mysli. Dostanete-li 
se k jeho mysli, dostanete se i k jeho srdci. Budete-li ale používat 
nadbytku slov, váš manžel vám přestane věnovat pozornost. Nahlas 
to sice nevysloví, ale bude si myslet: Nemohla bys prostě říci, oč 
vlastně jde? Váš manžel nepoužívá tolik slov jako vy. Nepředpoklá
dejte tedy, že chce podobně jako vaše přítelkyně slyšet všechny po
drobnosti. Nechce. Chce slyšet základní fakta, aby si mohl vytvořit 
představu o situaci; pak se chce bez ztráty času pustit do řešení 
problémů. 

Pokud od něj očekáváte, že bude poslouchat veškerou omáčku ko
lem, skončí to tím, že budete frustrována jak vy, tak on. Muži mají 
sklon být ve svém přemýšlení přímočaří a jednorozměrní: Stalo se 
to, pak to a pak to..., 1, 2, 3. Ženy se ve svých rozhovorech přibližují 
k jádru věci obloukem. Nejprve mluví o tom, co cítí, a pak sem tam 
naznačí, co se vlastně stalo. Tímto způsobem ovšem ztrácejí pozor
nost svého přímočarého muže, který se snaží pochopit, co se vlastně 
stalo a co vás tak rozčílilo. Co se týče rozhovorů, ženy dokáží sledovat 
míč, který se pohybuje tam a zpět. Muži nikoli. 

Vaším úkolem není podat manželovi co nejpodrobnější zprávu; 
jde o to, abyste popsala situaci co nejúsporněji. Pak mu zdvořile po-
nechte možnost, aby si udělal vlastní představu a mohl vám pomoci 
problém vyřešit. Muži rádi řeší problémy, rádi luští kódy. Připadají si 
potom jako samotný James Bond. Popište mu problém několika krát
kými slovy a nechte ho, ať se s ním chvilku potýká. Pokud vymyslí 
alespoň částečné řešení, můžete ho obejmout a říci: „Jsem moc ráda, 
že jsi můj muž. Jsi skvělý!" 



Středa 

Předávejte mu tedy informace formou krátkých zpráv - kompakt
ně a jen to zcela nezbytné. Předhoď mi problém, myslí si váš manžel, 
a zatímco mluvíš, já se pustím do jeho řešení. 

Pokud položíte otázku a odpovědí je mlčení, pak se buď právě dívá 
na finále fotbalového mistrovství, nebo jste příliš kritická a manžel se 
naučil velmi pečlivě zvažovat své odpovědi. Neodpoví vám a nesdělí 
svůj názor, dokud si neudělá úplnou představu na základě vlastních 
průzkumů a dokud nebude přesně vědět, co říci a jak to říci. 

Neočekávejte, že vám bude číst v mysli 
„Někdy mě už unavuje pořád mu říkat, co chci a co potřebuji. Cožpak 
na to nemůže přijít sám?" 

Tak pozor. On to opravdu netuší. Nemá ženské části těla a nepře
mýšlí jako žena. Pokud se pokouší odhadnout, co si myslíte, nemůže 
nikdy vyhrát, protože se splete. Možná mu povíte, co potřebujete. 
Řeknete mu, že od něj očekáváte, že vaši potřebu naplní. Když to 
udělá, řeknete mu: „Dobře, ale ty jsi to pro mě udělal jen proto, že 
jsem ti o to řekla. Ve skutečnosti jsem ti lhostejná." Chápete, co mám 
na mysli? Váš manžel, který není ochotný riskovat, není tak hlou
pý, aby na něco takového přistoupil. Je to váš manžel, není to čtenář 
v ženské mysli. 

Chcete-li, aby váš manžel něco věděl, aby něco řekl nebo něco udě
lal, pak mu o to jednoduše řekněte. Žádné hry. Buďte konkrétní a pří
má a mluvte s ním uctivě. 

Pokud chcete na víkend někam jet, nepomohou vám náznaky. Pro
mluvte si o tom s manželem přímo: „Chci ti říct, co bych chtěla jed
nou prožít..." Dotkněte se ho, podívejte se mu do očí a podstrčte mu 
reklamní sdělení o tom, co byste si přála, aby udělal. 

Neklaďte zbytečné otázky 
Pokud znáte odpověď předem, pak otázku vůbec neklaďte. 

„Chtěl jsi popelnici dát ven takhle brzy?" 
Pokud už je popelnice venku, pak zřejmě ano. 
Uslyšíte od svého muže někdy následující vyčerpávající vysvětlení? 

„Samozřejmě, vyndal jsem ji brzy, protože jsem se v novinách dočetl, 
že kvůli svátkům budou popeláři jezdit dříve. Ty si myslíš, že nevím, 
kdy mám dát ven popelnici, když to dělám 52 týdnů v roce? A teď se 
mě na to ptáš? Ty si mě zřejmě vůbec nevážíš." 
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Když muž řekne... 
„Fajn," znamená to, že je naštvaný. 
„Jak chceš," může to znamenat 

(v závislosti na tónu a řeči těla): „Je 
mi to vlastně jedno, tak to udělej, 
jak uznáš za vhodné", nebo „stejně 
vím, že si prosadíš svou, tak proč se 
hádat? Udělej to, jak chceš." 

„Teď ne," znamená „Právě teď se tím 
nechci zabývat. Nechci s tebou o tom 
mluvit. Musím si to promyslet. Nech 
to být." 
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Řekněte, co je zapotřebí, místo abyste sdělovala všechny své pocity. 
Chcete-li manželovi něco sdělit, tak mu to jednoduše řekněte, mís

to abyste mu sdělovala veškeré své pocity. 
Řekněte mu: „Pes zase pil vodu ze záchodové mísy a namočil před

ložku. Máš nějaký nápad, jak tomu zamezit?" Je to lepší než násle
dující výstup: „Jsem hrozně naštvaná. To je prostě neuvěřitelné. To 
psisko..., zase namočil celou předložku! To je tento týden už potřetí! 
A zase pil vodu z mísy. Já jsem říkala, ať toho psa nekupujeme..." Ta
ková litanie může pokračovat ještě hodně dlouho. 

Sdělte manželovi základní informace a pak ho požádejte o pomoc. 
Řekněte: „Dneska mi volali ze školy. Přistihli Timothyho, jak podvádí 
při zkoušce. Ráda bych teď od tebe slyšela, co bych podle tvého mí
nění měla dělat já a co bychom měli udělat oba dva. Řekneš mi to?" 
Pojmenujte problém a řekněte, co očekáváte od svého manžela. Pak 
ho chvíli nechte, aby si mohl celou situaci promyslet. 

Berte to takto: Ženaoná přirozený sklon sdělovat své pocity, vylí
čit celý příběh do nejmenších podrobností. Pokud se do něčeho ta
kového pustíte, ztratíte manželovu pozornost. Jakmile totiž začnete 
mluvit, objeví se u něj reflexivní reakce: „Já to vyřeším." Vy ale nutně 
nechcete, aby věc „vyřešil". Chcete, aby vás vyslechl. Uvědomte si ale, 
že říci manželovi něco, aniž ho požádáte, aby to vyřešil, je podobné, 
jako položit před psa kost od steaku a chtít po něm, aby neslintal. 
Pokud mu ale rovnou jasně řeknete, co od něj očekáváte, tyto své 
přirozené sklony omezí (většinou). 
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„Dobrá, když to chceš takhle," znamená 
„příště ti to vrátím. Vůbec jsi mě 
neposlouchala. Už mě nebaví ti 
to vysvětlovat, tak si to udělej, jak 
chceš." (Pozor, pak začne hrát hru 
na házení bláta... Raději se do této 
hry nepouštějte. Je to bludný kruh. 
Máte-li vy právo mu něco provést, má 
také on právo něco provést vám.) 

Řekněte to jednou a následné jízlivosti vynechejte 
Chcete-li, aby váš manžel něco udělal, vyzkoušejte tento skvělý po
stup o třech krocích. Určitě přinese kýžené výsledky. 

1. Řekněte to jednou. 
2. Otočte se a odejděte. 
3. Vyhněte se pokušení to manželovi připomínat. 

Vysvětlím, co mám na mysli. Dejme tomu, že v sobotu v šest ho
din večer mají přijít Johnsonovi na večeři. Váš manžel něco vyráběl 
a na zahradě je nesmírný nepořádek. Chtěla byste, aby ji před přícho
dem hostům uklidil. Doufáte, že ho to napadne samotného, ale zřej
mě se tak neděje. Proto v deset hodin dopoledne manželovi řeknete: 
„Miláčku, Johnsonovi přijdou na večeři. Mohl bys uklidit na zahradě, 
než přijdou? Záleží mi na tom, abychom to tady měli hezké." 

Typickou mužskou odpovědí je kývnutí hlavou. Pokud ten den ješ
tě nepromluvil, možná dokonce řekne: „Ano, uklidím tam." 

Věnujete se tedy tomu, co ten den chcete udělat. Manžel však žád
nou aktivitu neprojevuje a vy jste už jako na jehlách. Bojíte se, že 
na to zapomněl. Něco kutí v garáži, ale trávník vypadá pořád stej
ně. Pokud jste trochu jako paní Spořádaná (má milovaná žena), 
za půl hodiny mu to připomenete: „Drahoušku, platí, že uklidíš 
na zahradě?" 

„Jistě," odpoví manžel a dál se věnuje svým věcem. 
Po několika dalších hodinách už to ve vás vře. Jsou už dvě hodi

ny odpoledne; za čtyři hodiny tu budou Johnsonovi. Pokud zahrada 
zůstane tak, jak je, budete se cítit velice trapně. Pokud to manželovi 
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znovu připomenete, připravte se na to, že začne trucovat a už vám 
mnoho nepomůže. 

Neberete totiž v úvahu mužský způsob myšlení. Manžel uvažuje 
následovně: V deset hodin ráno mi řekla, abych uklidil na zahradě. To 
samozřejmě udělám. Ale chci nejdříve dokončit tu práci, kterou mám 
rozdělanou v garáži, johnsonovi mají přijít v šest. Deset minut mi potr
vá, než se osprchuji a slušně obléknu. Když se do zahrady pustím ve čty
ři, budu mít pořád ještě spoustu času. S touto myšlenkou se nadále 
věnuje svým věcem. 

Váš manžel je pevně rozhodnut udělat to, co po něm chcete. Ne
zapomeňte, že vám chce dělat radost. Dokonce vaše přání zahrnul 
do svých plánů na daný den. Pokud mu to ale připomínáte, jeho tou
ha to pro vás udělat a potěšit vás je neutralizována. Kdykoli mu to 
připomenete, pomyslí si: Cože, ty si myslíš, že si nedokážu něco na pár 
hodin zapamatovat? Samozřejmě, že splním, co jsem slíbil. 

Každý z nás má svou vlastní soukromou logiku - způsob, jakým se 
díváme na život. Pokud manželovi sdělíte, že byste oba dva měli být 
v určitou hodinu tam a tam, většina mužů začne v mysli počítat: Tak 
si to promyslíme. Máme tam dorazit v 19:00. To už bude po dopravní 
špičce - stačí, když vyrazíme v 18:10. Manžel rovněž promyslí, jak se 
nejlépe dostat z bodu A do bodu B. Vše tedy důkladně naplánuje. 

Myslíte, že vám manžel toto vše převypráví? „Miláčku, vím, že tam 
máme být v sedm, a protože ti chci udělat radost, poslechl jsem si 
dopravní zpravodajství. Zjistil jsem, že budeme mít spoustu času, 
když vyjedeme v 18:10 a pojedeme po dálnici až na odbočku do Ohia. 
Budeme tam ještě dřív, než je nutné." 

Dokážete si představit, že by takto mluvil? Kdepak. Nic takového 
nenastane. To ale neznamená, že manžel nemá vše promyšlené. 

Když do něj rýpete a neustále mu něco připomínáte, v duchu ob
rací oči v sloup a říká si: Je vidět, že mě vůbec nechápe. Vždyť si s tím 
poradím! Nemusí mi to pořád opakovat. 

Vezměte si například mou ženu Sande, typickou prvorozenou 
dceru. Chystali jsme se na správu sociálního zabezpečení (jsem už 
ve věku, kdy se musím těmito záležitostmi zabývat] a Sande mi tři
krát připomněla, že musíme vyrazit včas. Ne jednou nebo dvakrát, 
ale třikrát! Mně to ale nemusí připomínat! Vím přesně, jak dlouho 
nám bude cesta trvat - 2 5 minut. Můžete si to přeměřit - bude to 25 
minut. 



Středa 

Jsme dvě naprosto odlišná stvoření, nicméně můžeme se nau
čit spolu báječně vycházet. Vše záleží na tom, jak se naučíme spolu 
komunikovat. 

Pokud si přejete, aby se manžel cítil jako hlupák, připomínejte mu, 
co a kdy má dělat. Neustále mluvte. Rýpání dokáže dokonale otrávit 
každého manžela. 

Raději se však touto cestou nevydávejte. Věřte tomu, že manžel je 
dospělý člověk a že se podle toho zachová (alespoň většinou - ano, 
vězí v nás ještě stále malý chlapec]. Řekněte mu danou věc pouze 
jednou a pak ho nechte, aby jeho počítač danou informaci zpracoval 
a problém vyřešil. 

Už slyším, jak říkáte: „Pane doktore Lemane, kdybych jednala tak
to, nikdy by doma nic neudělal." 

Opravdu? Jste si tím jistá? Co kdybyste to pár dnů zkusila? Mož
ná budete mít od pátku šťastnějšího manžela, který bude doma více 
pomáhat. 

1. Řekněte to jednou. 
2. Otočte se a odejděte. 

3. Odolejte pokušení to manželovi připomínat. 

Pokud manžel svůj slib nesplní, přidejte čtvrtý krok: 

4. Ať ho naučí život. 

Tyto kroky fungují u dětí (pracuji s nimi v knize Do pátku bude 
vaše dítě jiné] a fungují i u jejich otce. Pokud neudělá svou práci, ať 
ho naučí život. 

Tak třeba požádáte manžela, aby svou výplatu odnesl cestou 
ze zaměstnání do banky, protože hned zítra musíte převést značnou 
sumu na svou kreditní kartu. Manžel na to zapomene a vy najdete šek 
s jeho výplatou o čtyři dny později v kapse od kalhot, které vám dal 
do prádla. Téhož dne dostanete dopis z banky, že vaše kreditní karta 
není krytá a že musíte zaplatit tolik a tolik penále. 

Budete to řešit sama? Zatelefonujete do banky nebo se tam zajdete 
omluvit a dát vše do pořádku? Půjdete za manželem a budete mu 
hrozit prstem se slovy „Všechno je to tvoje vina! Říkala jsem ti, že 
máš uložit peníze na účet, a podívej se, jak to dopadlo!"? 
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Manželé dokáží říkat 
nesmírné hlouposti 

Když váš manžel řekne něco hloupého, 
nezareagujte slovy „Jak tě mohlo něco 
takového vůbec napadnout?" Nevrhejte 
na něj znechucený pohled. Podívejte se 
mu přímo do očí a řekněte: „Pověz mi 
o tom víc." 
Je třeba, aby váš muž mluvil, neboť vy se 
potřebujete dozvědět, k čemu se chystá 
(to je ovšem vaše tajemství!). 

Jedna žena mi vyprávěla, že její muž se začne tvářit otráveně, kdy
koli ho o něco požádá. Může to být třeba jen to, aby jí něco podal 
z horní poličky v kredenci, kam ona nedosáhne. Nakonec se ho zepta
la: „Proč mi nikdy nechceš pomoct?" 
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Kdepak. Jeho výplatní šek mu položte spolu s dopisem od banky 
na talíř nebo na jiné místo, kde ho určitě nepřehlédne. Pokud vás požá
dá, abyste to vyřešila, musíte jeho prosbu odmítnout. Už jste ho jednou 
žádala, aby problém vyřešil, a on to neučinil. Teď je na něm, aby řešil ná
sledky své zapomnětlivosti. Vsadím se, že až ho příště požádáte o něco 
podobného, bude vaší prosbě věnovat veškerou potřebnou pozornost. 

Nemusíte vystupovat jako soudce. Ať ho takto naučí sám život. 
Řekněte to tedy pouze jednou. Mluvte konkrétně. Řekněte svému 

manželovi, do kterého dne a případně do které hodiny musí být daný 
úkol splněn, a také mu uveďte důvody proč. „Miláčku, Johnsonovi 
přijdou dneska večer v šest. Ráda bych, aby bylo na zahradě uklize
no. Říkal jsi, že chceš grilovaná žebírka. Jistě ti stejně jako mně záleží 
na tom, aby trávník vypadal hezky." 

Pokud manželovi jen vydáváte příkazy, zatne svá klepeta do země 
a nehnete s ním. Základní mužská reakce na rozkazy je „nikdo mi ne
bude nařizovat, co mám dělat". Žádný muž nemá rád, když ho někdo 
sekýruje - a zejména, je-li to žena. Možná vám to zní hrozně sexistic-
ky ale je to tak. 
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„Nemám rád, když mi rozkazuješ." 
Ženu to překvapilo. „Když tě požádám, abys mi něco sundal z horní 

poličky, tak je to rozkazování?" 
„Rozhodně to tak vnímám. Je to v tom tónu, jakým mluvíš." 
„Tak jak ti mám tedy říct, abys mi pomohl?" 
Muž pokrčil rameny. „Napiš mi seznam. Pak to rád udělám." 
Tak, tady to máte. Existuje dobrý důvod, proč pořizovat seznamy 

věcí, které je třeba udělat (ale nesmějí být příliš dlouhé). Muž si je 
může v klidu přečíst a nedoprovází je žádný „tón". 

Pamatujte na babiččina moudrá slova: „Víc much chytíš na cukr 
než na ocet." Měla pravdu. 

Nezapomínejte, že váš manžel se potřebuje předvést. Chce vědět, 
zda ve vašich očích obstojí. Můžete mu říci: „Vím, že máš spoustu prá
ce a že musíš dělat dokonce i v sobotu. Dneska večer ale máme spo
lečnost. Vím, že toho po tobě chci hodně, a nevím, zda se ti to podaří 
nějak nacpat do rozvrhu, byla bych ale moc ráda, kdyby zahrada byla 
uklizená a kdyby to tam bylo hezké, až budeme grilovat ta žebírka, 
která jsi chtěl. Pokud toho ale máš moc, mohla bych zkusit říct něko
mu jinému. Potřebuji jen, abys mi řekl, jak na tom jsi." 

Devět věcí, které můžete 
říci, abyste upoutala 
manželovu pozornost 
„Miláčku, mohl bys mi vysvětlit něco, 

čemu nerozumím?" 
„Vůbec to nechápu. Mohl bys mi 

pomoci?" 
„Mohu využít tvého úžasného, 

logického, přesně myslícího mozku?" 
„V ... (doplňte podle uvážení) jsi 

opravdu dobrý." 
„Ráda bych uměla přemýšlet stejně 

jako ty." 
„Přemýšlela jsem o tom, zda by nebylo 

dobré... (doplňte podle potřeby). Co 
o tom soudíš?" 
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„Moc mě to mrzí. Můžeš mi to 
odpustit?" 

„Nikdy tě nemám dost." 
„Co si o tom myslíš?" 

Pak je míč jednoznačně na manželově straně hřiště. Většina mužů 
by si raději zahradu dala do pořádku sama, než aby museli někomu 
platit za to, že ji poseká a že uklidí po psovi. 

Vše záleží na tom, jak budete ke svému manželovi přistupovat. 
Potřebuje mít pocit, že to vymyslel sám, a netouží po tom, abyste mu 
připomínala něco z toho, co jste mu již řekla. Faktor důvěry hraje 
v této věci klíčovou roli. Potřebujete důvěřovat, že manžel splní to, oč 
jste jej žádala, aniž mu to připomínáte tak, jak to děláte s dětmi. Není 
to přece váš šestiletý syn - je to váš manžel. 

Naučte se správně reagovat 
Správnou reakcí je zhodnotit situaci, rozhodnout se, co uděláte, 
a pak na základě tohoto rozhodnutí jednat. Nesprávnou reakcí je 
nechat emoce, aby předběhly rozum. V mnoha manželstvích part
neři na sebe navzájem reagují nesprávně - správná reakce totiž 
vyžaduje čas. 

Dejme tomu, že jste požádala manžela, aby opravil myčku. Řeknete 
mu, že potřebujete, aby byla opravená do neděle, protože příští týden 
bude velmi hektický a vy budete potřebovat veškerou dostupnou po
moc. Nebudete mít čas mýt nádobí ručně. Neděle mine a myčka stále 
není opravená. Ve středu toho už máte plné zuby. Co uděláte? Zavo
láte mu do práce a hněvivě mu vyčtete: „A tys sliboval, že to opravíš!" 
Nebo s ním večer nebudete mluvit? Ne. Zavoláte opraváře. 

Váš manžel je možná pošetilý, ale až vás uvidí, jak strkáte věci 
do myčky, přijde mu to divné. Logicky se zeptá: „Hele, myčka už zase 
funguje?" 

„Jistě," odpovíte, „dala jsem ji dneska do pořádku." 
Manžel se na vás nechápavě podívá. „Dala jsi ji do pořádku?" 
„Ano. Moc jsem ji potřebovala, a tak jsem zavolala opraváře. Byl tu 

hned. Účet je na poličce." 
Řeknete to velice mile, pak se otočíte a odejdete. Neplísníte svého 

manžela slovy: „Měl jsi to udělat sám! Mohli jsme ušetřit 180 dolarů! 
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Ale kdepak, na to jsi moc líný!" Jednoduše konstatujete fakta a ode
jdete. Problém je vyřešen. 

Je velice pravděpodobné, že opuštěný manžel si pomyslí: Hm, ří
kala mi, abych ji opravil, a já to neudělal. A ona se nerozčílila. Prostě 
to zařídila. 

Vsadím se, že až mu příště o něco řeknete, pustí se do toho hned. 
Každý muž si raději vyřeší své problémy dříve, než mu „pomůže" ně
kdo jiný. Potřebuje vědět, že mu k tomu poskytnete příležitost a ne
budete ho sekýrovat; rovněž ale potřebuje vzít na vědomí, že na jeho 
pomoc nebudete čekat věčně. 

Malá terapie tohoto druhu vydatně přispěje k tomu, abyste měla 
od pátku nového manžela. 

Představme si, že manžel musí vyzvednout dceru ze školy, abys
te mohla dokončit svou práci a byla připravená odejít na manželův 
firemní večírek, který začíná v sedm hodin večer. Manžel na to za
pomene, vám volají ze školy a vy musíte pro dceru zajet sama. V půl 
sedmé manžel zavolá: „Drahoušku, už budeš připravená?" (To neměl 
dělat. Pracovala jste celý den v zaměstnání jako laborantka, pak jste 
zmokla, když jste jela pro dceru, a teď vypadáte trochu jako zplihlá 
kočka.) 

Mohla byste být jízlivá a říci: „Připadám ti snad, že už jsem při
pravená?" nebo „Ne, protože jsem musela vyzvednout tvou dceru, 
na kterou jsi zapomněl." 

Nebo se můžete zhluboka nadechnout a říci: „Miláčku, musím 
se ještě osprchovat. Potrvá mi ještě asi čtyřicet minut, než bude
me moci vyrazit." Pokud se na vás překvapeně podívá, můžete mu 
naplno, leč laskavým hlasem říci: „Zapomněl jsi vyzvednout Me
gan a mě těch čtyřicet minut teď chybí. Prostě jednou dorazíme 
později." 

Žádný muž nechodí rád pozdě na firemní večírky. Manžel se jistě 
poučí. 

Pokud vás manžel při večeři kritizuje, ale později večer by se 
s vámi rád válel v seně, klidně ho odmítněte. „Teď na sex nemám 
chuť, protože jsi mě celý večer jen kritizoval. To ve mně rozhodně 
nevyvolalo romantické pocity." 

Chápete: B nenastane, dokud není hotovo A. Nebudete svolná 
se sexem, dokud si s manželem nepromluvíte o tom, co se stalo při 
večeři. 
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Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Už nemohu dál. Nesnáším, když mě manžel odmítne 
pokaždé, kdykoli ho požádám o pomoc. Říkám mu, že potřebuji, 
aby mi pomohl, prosím ho o pomoc, ale vše je marné, jako kdy
by to ani nezaregistroval. Všechno je na mně, starám se o něj, 
on na nic nemá čas. Nemluví se mnou a nijak nepomáhá. Je 
velké „nic" v mém životě. Mám toho dost. Potřebuji okamžitou 
pomoc. 

Andrea, Maryland 

Odpověď: Co se odehrává ve vaší mysli pokaždé, když vám man
žel nepomůže? Patrně vás napadá: Nezáleží mu na mně. Nemá 
mě rád. Jako bych pro něj neexistovala. Proč jsem si ho vůbec 
brala? 

Je docela dobře možné, že jste si vzala muže ze silně dys
funkční rodiny. Možná není schopen myslet na nikoho jiného 
než na sebe. Pravděpodobnější ale je, že vůbec netuší, jak si jeho 
nedostatek pomoci vykládáte. 

Mám pro vás následující návrh. Pořádně si s tím svým chla
pem promluvte. Buďte k němu naprosto upřímná a otevře
ná. „Dneska jsem tě prosila, abys mi pomohl s x. Neudělal jsi 
to. Kdykoli se takto zachováš, mám pocit, že ti vůbec nezáleží 
na tom, co je pro mě důležité, a že jsem ti lhostejná. Pokud je 
tomu tak, musím se podle toho zařídit. Pokud ti na mně záleží, 
musí se něco změnit. Takhle to dál nepůjde. Nevím, zda jsi, nebo 
nejsi šťastný, ale pokud tě to zajímá, tak já šťastná nejsem. Mož
ná ti to takto vyhovuje, protože jsem to já, kdo večer ukládá děti, 
kdo s nimi píše úkoly, kdo ti pere, kdo vozí tvoji matku k lékaři 
a tak dále. Mně to ale takto nevyhovuje. Mám pocit, že na mě 
vůbec nedbáš a že si mě nevážíš. Už nechci takhle žít." 

Takový rozhovor vůbec není snadný - už proto, že nevíte, 
k čemu povede. Někdy se vám to může líbit, jindy ne. Ale po
kud mu jste skutečně lhostejná, není lepší na to přijít teď než 
až po dvaceti letech? Tato šoková terapie často podivuhodným 
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Řekněte mu tedy, co vás trápí. Buďte konkrétní. Manžel vám nemů
že pomoci cokoli vyřešit, pokud neví, co vás rozčílilo. 
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způsobem probudí muže, který žije ve svém vlastním světě 
a který si neuvědomuje, co potřebujete vy. Ať už je to tak, či 
onak, vy potřebujete vědět, jak na tom jste. 

Ztlumte úder 
Možná víte, že to, co se chystáte manželovi říct, pro něj bude těžko 
přijatelné. Domníváte se, že se na věc dívá jinak než vy. Možná bude 
dobré začít následovně: „Víš, možná tomu nerozumím, ale myslím si, 
že by bylo dobré si ještě jednou promluvit s Rogerem, než se pustíme 
do té přístavby na domě." (Jste moudrá - připouštíte, že tomu možná 
nerozumíte. Manžel okamžitě opustí obranný postoj.) „Víš, že tyhle 
věci mi nikdy moc nešly. Myslím si ale, že bychom to s Rogerem měli 
probrat ještě jednou, abychom se ujistili, že náklady jsou spočítány 
správně. Ale možná se mýlím." Pokud mluvíte takto, k ničemu man
žela netlačíte. Tím si zajistíte, že vám bude naslouchat. 

Mluvte ve chvíli, kterou si sama vhodně připravíte 
Chcete-li manželovi říci něco důležitého, zvolte si moudře ten správ
ný čas. Závěr druhého poločasu fotbalového utkání není nejvhodnější 
dobou, kdy s manželem něco probírat. Dobrá doba není ani těsně 
poté, co jeden z vás platil účty, zvláště pokud si vy nebo váš manžel 
říkáte: Opravdu nevím, jak tento měsíc vyjdeme. Pokud něco po man
želovi chcete právě v tento okamžik, patrně nedostanete odpověď, 
v kterou jste doufala. 

Seznam úkolů, které po manželovi chcete, by neměl být příliš 
dlouhý 

Je neuvěřitelné, kolik úkolů dokáží ženy zvládat najednou. Vždy 
myslíte na několik věcí současně: na problémy v zaměstnání, na děti, 
na školu... Z toho všeho vyplývají nové a nové seznamy věcí, které je 
třeba zařídit či udělat. 

Radím vám, aby seznam úkolů, které máte pro manžela, nebyl pří
liš dlouhý. Nejlepší je, když je to vždycky jediná věc - ne snad proto, 
že by manžel byl takový prosťáček, ale proto, že se vždy soustředí jen 
na jednu věc. Můžete říci: „Ráda bych, abychom v listopadu udělali 
to a to." Neříkáte mu, že to musí udělat hned teď. Prokazujete mu 
důvěru, neboť předpokládáte, že bude schopen si tuto pro vás důle
žitou věc zařadit do svého pracovního plánu. Pro vašeho manžela je 
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důležité, aby si to, co po něm chcete, mohl zařadit do svého vlastního 
rozvrhu. 

Nemluvte o něm se svými přítelkyněmi 
Nikdy nesdělujte svým přítelkyním, co hloupého váš manžel udělal. 
Neříkejte jim, co vám povídal o napětí, které zakouší v práci, nebo 
o svých osobních problémech. Pokud tak učiníte, hrubě narušujete 
důvěru, kterou vám dal. Když už se muž osmělí a sdělí vám něco dů
věrného, sděluje to vám, nikoli celému světu. Mějte vůči němu tolik 
úcty, že si necháte pro sebe důvěrnosti, o nichž vám pověděl. Vám by 
se jistě také nelíbilo, kdyby si o vašich tajemstvích cvrlikali vrabci 
na střeše. Proto se k němu chovejte se stejnou zdvořilostí. 

Co ovšem můžete udělat (tyto „drby" váš muž jen přivítá), je sdělit 
svým přítelkyním, jak máte úžasného muže, jak je vůči vám pozor
ný a co pro vás udělal. Takové věci pak vaše přítelkyně sdělí svým 
manželům (patrně s poznámkou „proč nejsi také takový?"). Když se 
to pak od manželů vašich přítelkyň donese k vašemu muži, hruď se 
mu bude dmout pýchou. Jsem vážně šťastný muž. Manželka si myslí, 
že jsem úžasný chlap. Opravdu jsem se dobře oženil! Tento druh „drbů" 
udělá s vaším manželem divy. 

Ještě lepší ovšem je, když mu něco takového šeptáte do ouška. To 
pro vás za chvilku bude metat kozelce. 

Mluvte s ním přímo - nenechte ho hádat 
Nedávno jsem se vrátil z práce o něco dříve. Chtěl jsem Sande pře
kvapit a vzít ji na večeři. „Kdy chceš vyrazit?" zeptal jsem se. 

„Asi tak v šest." 
„A kam bys chtěla jít?" ptal jsem se dál. 
„Kam chceš ty," řekla. „Chci, abys to vybral ty." 
„Tak pojďme do té restaurace, kde mají polévky a saláty." 
„Hmmm... Tam se mi to už nelíbí." 
„Tak co ta italská restaurace?" 
„Tam se mi taky nechce. Dávají tam do jídla divné věci." 
To už jsem byl trochu frustrován. „Tak to rozhodni ty!" 
Náš rozhovor ještě chvíli pokračoval. Kdyby mi Sande řekla rov

nou, že má chuť na lososa, měl bych veškeré potřebné informace. 
Věděl bych přesně, kam zajít, protože jsme tam už jednou na lososovi 
byli a Sande z něj byla nadšená. 
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Před několika dny mi volal přítel, právě když jsme se se Sande 
někam chystali. Říkal, že by si se mnou potřeboval na čtvrt hodinky 
promluvit. 

„Dobrá," řekl jsem. „Tak přijeď." 
Sande strčila hlavu do pokoje. „Leemie, počkej. Teď nemůže přijít. 

V pět hodin musíme odejít." 
Podíval jsem se na hodinky. Měli jsme ještě hodinu čas. „Miláčku," 

povídám, „to je Mark. Je to chlap. Když chlap řekne, že potřebuje mlu
vit čtvrt hodiny, je to čtvrt hodiny." 

Sande jen zvedla obočí. 

Mluvíte na někoho, nebo 
mluvíte s někým? 

Po léta mi ženy ve své poradenské 
kanceláři říkají, že chtějí mluvit se 
svými muži. Když se ale dostaneme 
k jádru věci, ukáže se, že chtějí mluvit 
na svého muže. Ženy netuší, jak 
nepřerušovaný dlouhý proud slov jejich 
muže ubíjí. 
Dovolte tedy svému muži, aby byl muž. 
Nechtějte z něj mít svou přítelkyni. 

Když muž něco řekne, tak to tak také míní. Když vám ale žena řek
ne: „Zajdu si do tohoto obchodu a za minutku jsem zpátky"... No, však 
to znáte. Když něco takového řekne moje žena, strávím hodně času 
usazen na lavičce před obchodem. (Výhodou je, že spoustu své prá
ce mohu vyřídit mobilním telefonem.) Víte, proč to trpím? Protože 
i když jde Sande nakupovat, což je činnost, o kterou já moc nestojím, 
vím, že je ráda, když jsem s ní. A tomu se vyplatí věnovat trochu času, 
co myslíte? 

Ne rozkazujte mu 
„Leemie, dávej pozor, je to velmi důležité. Chci, abys v Marie Callen-
der's koupil jeden koláč s citrónovou pěnou a jeden dýhový koláč. 

108 



Přemýšlejte o tom, co chcete říci, a pak to vydělte deseti 

Leemie, dávej dobrý pozor, nechci, abys to popletl. Jeden koláč s ci
trónovou pěnou a jeden dýňový koláč." Paní Spořádaná na mě mlu
vila a měla zvednutý ukazováček. Byl to dokonalý příklad, jak jedná, 
dostane-li se do modu prvorozeného dítěte. Působila dojmem učitel
ky, která hovoří se šestiletým chlapcem. Přitom mi už ráno říkala, že 
mám zajít k Marie Callendeťs a jaké koláče tam mám koupit. Nepo
třeboval jsem, aby mi to říkala znovu. 

Váš manžel někdy jedná jako chlapec, jakým kdysi býval. To ale 
neznamená, že se mu líbí, když se s ním tak zachází. 

Hlavu vzhůru 
Když mu budete říkat, že je váš muž, 
zabrání mu to, aby se stal mužem jiné. 

Nezkoušejte to přes slzy 
Ženy jsou někdy poháněny hormony. (Jako kdybych vám říkal něja
kou novinku!) Když se v deseti letech začne hlásit puberta, emoce 
začnou dělat své. Doktorka Sande Lemanová, která by si vskutku za
sloužila doktorát ze vztahů jakožto matka pěti dětí a jakožto žena 
provdaná čtyřicet let za známého psychologa, tvrdí, že desátý rok je 
pro všechny ženy ten nejtěžší. Je na tom hodně pravdy. Dívky vstu
pující do puberty čeká dospívání. Mění se jejich těla. Mění se jejich 
hormony. A předmenstruační syndrom je dobře zdokumentován -
není to „mýtus", jak se mylně domnívají někteří muži. (To vám ovšem 
rovněž neříkám nic nového.) 

Netvrdím, že muži nejsou emocionální. Mají emocionální vztah 
k rybářské sezóně, k lovecké sezóně, k fotbalu a hokeji, je to ovšem 
něco trochu jiného. Zkuste pozorovat dva páry dětí, které po skon
čení vyučování vycházejí ze školy. Co dělají dvě desetileté holčičky? 
Drží se za ruce, povídají si, hovoří o svých pocitech. Co dělají dva de
setiletí chlapci? Mlátí se navzájem po hlavě a křičí na sebe: „Já umím 
udělat x lip než ty. Koukej!" Ani malí chlapci si nevyprávějí o svých 
pocitech - svým emocím dávají průchod ve svém chování. 

Vraťme se k tématu, které jsme probírali. Jaká je základní potřeba 
ženy v manželství? Něha. Je to základní potřeba i jejího muže? Ne. 
Muž potřebuje, aby k němu žena měla úctu, aby ho potřebovala a aby 
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ho naplňovala. Vaše touha po něžné lásce má široký rozsah. Když se 
vám od manžela nedostane patřičné denní dávky uznání, začne to být 
s vaší domácností nahnuté. 

Pozor ale na příliš mnoho emocí! Přebytek emocí vede muže 
k tomu, aby se uzavřel do sebe. Když žena pláče, muž si připadá bez
mocný. Neví, co si má počít. Slzami ho ve skutečnosti uvádíte do roz
paků. Neumí se s nimi vyrovnat. Nicméně celá řada žen se snaží 
pláčem svými muži manipulovat. 

Nikdy to ovšem nefunguje. Slzy v muži okamžitě vyvolají velmi 
nepříjemný pocit. Mohu za to já? Pokud ano, měl bych co nejrychleji 
vypadnout. Většina mužů neřekne: „Miláčku, zranil jsem tvé city? To 
mě moc mrzí!" Muži se spíše někam uklidí a myslí si Co to s ní zase je? 
Posadím se před televizi a počkám, až ji to přejde. 

Když muže přivedete do stavu, kdy si připadá bezmocný, uzavře 
se do sebe. Nezapomínejte, že má velmi silnou potřebu uspokojit vás 
(vidíte, jak se toto téma v této knize stále vrací?], ale nyní je frustro
ván, protože neví, jak na to. Bojí se, že když se o to pokusí, nepodaří 
se mu to. Když muž nedokáže udělat něco správně, má podobné po
city jako vy, když vám někdo řekne, že jste tlustá a ošklivá. Berete si 
to osobně. 

Váš velký silný muž unese těžký náklad, dokáže házet děti vysoko 
do vzduchu a chytat je nebo odtáhnout těžký strom, který vyvrátil 
vítr. Emocionálně je ale velice křehký. Souvisí to s již zmíněnou sku
tečností, že své dobré přátele spočítá na prstech jedné ruky. Zpravi
dla má jediného blízkého člověka, totiž vás. To, co říkáte vy, je pro něj 
důležité. 

Jsou ovšem muži, kterým to nedochází. Co se týče potřeb a emocí 
jejich ženy, jsou tak křupanští, že by neviděli u očního lékaře veliké 
E, ani kdyby ho měli přímo před nosem. Znám celou řadu takových 
mužů. Jsou to perfekcionisté, kteří nedokáží druhého obejmout; jsou 
jako strom, který stojí stále zpříma a nikdy se neohne. Máme jednoho 
takového přítele. Když ho Sande nadšeně obejme, tak drží a ani se 
nehne. Tento typ mužů trochu připomíná roboty, kteří jsou prkenní 
a jednají zcela mechanicky. Pokud je sledujete, zjistíte, že jsou veli
ce nudní. Každý den dělají totéž. Když sekají trávník, dělají to vždy 
stejně. Život vnímají jako graf na papíře nebo jako řadu příkazů k za
stavení; jsou velmi přímočaří. A ve všem přitom působí naprosto 
perfekcionisticky. 
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Co si máte počít, jestli jste si vzala někoho takového? Můžete mu 
zaklepat na čelo a říci: „Tuk, ťuk..., je někdo doma?" Kdyby váš man
žel přišel do mé kanceláře, řekl bych mu: „Venku probíhá slavnost, 
říká se tomu život. Pokud potřebujete osobní pozvání, zde je. Proč 
nezakoušet světlé i stinné stránky života? Proč se neradovat z lepších 
i horších chvil s člověkem, kterému plně vydáte svůj život? Proč ne
riskovat a nenavázat důvěrné spojení?" 

S tímto typem muže ale bývá problém. Mnohdy řekne: „Já ale vů
bec netuším, proč jsem tady. Mně se život líbí." Je totiž šťastný ve sko
řápce, kterou si kolem sebe vytvořil. Je totožný s tou skořápkou. 
A patrně tomu tak bylo už v okamžiku, kdy jste si ho brala. 

Pak tedy vyvstává otázka, proč jste se za něj provdala? Byla jste si 
tak nejistá, že jste potřebovala někoho předvídatelného, kdo bude 
k životu přistupovat vždy stejným způsobem? Po pár letech to člově
ka hodně omrzí, že? 

Máte na výběr. Většina žen v podobné situaci by se svého muže 
zbavila. Být jediným člověkem, který se do manželství snaží vnést 
trochu vzrušení, je po nějaké době frustrující a vyčerpávající. Kromě 
toho bývají tito muži podobní robotům často nerudní. Jsou velice tvr
dohlaví a myslí si, že vědí, jak by se kdo měl v životě chovat. Změnit 
je je velice těžké. 

Nicméně nabádám vás, abyste si dobře rozmyslela, jak se rozhod
nete. Tohoto muže jste si vzala vy. Co kdybyste se ve své situaci po
kusila o to nejlepší, čeho je možno dosáhnout, a snažila se žít život 
tak plně, jak jen to půjde? Ano, nemáte partnera, jakého si přejete. 
Můžete ale naplno využít všeho, co máte. Máte svou rodinu, možná 
máte děti, snad i vnoučata. 

Nikdy nemanipulujte 
Řekněme, že jste se rozhlédla po ložnici a dospěla jste k závěru, že už 
je všechno dosti ošuntělé. Už jste se dívala na nové prošívané deky 
a povlaky - stálo by to celé asi 500 dolarů. Víte, že váš spořivý manžel 
s tím určitě nebude souhlasit. 

Pak si všimnete, že si právě koupil nová kola k džípu. Nemyslíte si, 
že by je opravdu potřeboval. On se vás ale stejně neptal. Zeptáte se ho 
tedy: „Kolik ta kola stála?" 

Manžel sebou škubne - takovou otázku nečekal. „165 dolarů 
za kus." Přemýšlí Proč se mě na to asi ptá? Nemá sebemenší tušení. 
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Ostatně pátral na internetu a vyzkoušel čtyři různé obchody než na
šel nejlepší cenu. Přichází zima - opravdu to nebyl špatný nákup. 

Aha, říkáte si vy. Přichází opravdu vhodná chvíle, kdy koupit nové 
prošívané deky a povlečení. Pokud on může utratit přes 600 dolarů 
za nová kola, mohu si jistě dovolit utratit 500 dolarů za věci do naší 
ložnice. 

To je ovšem manipulace, která se vašemu manželovi nebude lí
bit. Proč nevyzkoušet ten nejlepší přístup? Promluvte si s manželem 
na rovinu. Stručně mu řekněte, co potřebujete a po čem toužíte. 

„Miláčku, tuhle jsem si všimla, že naše deky už mají opravdu nej
lepší léta za sebou. Pro mě je důležité, aby se mi v naší ložnici líbilo. 
Prošla jsem pár obchodů, abych si porovnala ceny, a našla jsem pěkné 
deky a povlečení za 500 dolarů. Nevadilo by ti, kdybych je koupila?" 

Některé z vás už na mě křičí. „Pane doktore Lemane, žijete snad 
v éře dinosaurů? Proč by žena musela svého muže žádat o svolení, 
než něco koupí? Zvláště když on si něco koupil, aniž o tom se svou 
ženou vůbec mluvil?" 

Moudrá rada 
Když s mužem chodíte, mějte oči 
doširoka otevřené. Když vstoupíte 
do manželství, hodně je přivřete. 

Položím vám otázku. Je pro vás vaše manželství důležité? Chcete 
mít od pátku nového manžela? Pak mi popřejte sluchu. V manželství 
nejde o to, kdo vyhraje. V manželství běžíme závod společně. Pokud 
budete potřebovat pouhé dvě minuty, abyste tuto věc probrala se 
svým manželem, položte si otázku, zda vaše manželství - a to, že 
budete mít doma šťastného muže - za ty dvě minuty nestojí. O těch 
kolech vám neřekl, protože si všechno sám důkladně prostudoval 
na internetu. Ostatně, víte něco o kolech a pneumatikách? Zajímá vás 
to vůbec? Manžel tak nejednal ve snaze vámi manipulovat. Jednal 
tak, protože se snažil vyřešit problém. A to je něco, v čem bývají muži 
opravdu dobří. 

Pokud ale svým manželem manipulujete, narušujete v manželství 
určitou hranici a manžel má plné právo se hněvat. Proto to nedělejte. 
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Uvažuji velice analyticky a jsem si toho vědoma. Vždycky jsem zpo
chybňovala to, co manžel řekl. Když jsem si vás ale vyslechla, uvě
domila jsem si, že tím svému manželovi sděluji: „Myslím si, že nejsi 
schopen sám rozhodovat o naší rodině." V posledních šesti měsí
cích jsem se vědomě snažila důvěřovat, že se manžel bude ohledně 
rodiny rozhodovat správně. Určitým zvláštním způsobem jsem při 
tom zakusila úlevu. Cítím se svému manželovi blíže a on rozhodně 
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Jste moudrá žena - jistě tomu rozumíte. Co byste také mohla ztratit? 
Šťastný, spokojený manžel pro vás udělá vše. Ještě vám pomůže dopra
vit ty deky a povlaky domů. Možná vám je dokonce pomůže vyměnit. 

Řekne-li muž ne, berte to jako ne 
Je vůbec možné, aby žena mužovo ne bez dalšího přijala? Většina žen 
to nedokáže. 

„Miláčku, moc bychom se pobavili, kdybychom si dneska zašli 
na ten film!" říká manželka. 

„Ne," odpoví muž. 
Manželka začne s přemlouváním: „Ale já vím, že se ti bude líbit!" 
Manžel sedí, čelisti pevně sevřené a myslí si: V žádném případě, 

za žádných okolností! Nejdu tam a tím to končí! 
Pokud váš manžel řekne ne, mohla byste to jednoduše přijmout, 

aniž byste se dožadovala dalších informací nebo aniž byste se ptala 
proč? Mějte pro svého manžela tolik úcty, že dovolíte, aby jeho ne 
opravdu znamenalo ne. 

Pokud někam chcete jít a něco chcete dělat, můžete přece říci: 
„Dobrá, chápu, že se ti tam nechce. Co kdybych si tam na pár hodin 
zašla sama?" 

„Počkejte chvíli, pane doktore Lemane," říkají některé z vás. „Tvr
díte snad, že se manželka musí svého muže dovolit, než si někam 
zajde? Vy jste ještě neslyšel o osvobození žen?" 

Nejde o to, že byste potřebovala svolení k opuštění domácnosti. Vy 
svému muži říkáte: „Ty tam jít nechceš. Bude ti vadit, když tam půjdu 
sama? Nebo jsi pro nás dva připravil jiný program?" Nejde o povolení. 
Jde o uctivost ve vzájemných vztazích. 

V manželství jde především o vzájemnou úctu. 

Hovoří ženy 
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pomáhá více než dříve. Minulý týden mi dokonce koupil růže -a to 
jsem neměla narozeniny, nebyly Vánoce ani Valentýna. Byl to nor
mální všední den. Díky, že jste nám pomohl najít tu správnou kolej. 

Nancy, Utah 

Nespokojte se s rutinou 
Onehdy jsme si se Sande zašli k Červenému krabovi. Náš zdravý oběd 
sestával z ryb. Současně s námi vešel do restaurace ještě jeden man
želský pár. Objednali si salát a dostali ho ve stejnou chvíli, kdy při
nesli jídlo nám. Skončil jsem s jídlem dříve než oni. Představte si, že 
po celou dobu spolu nepromluvili ani slovo - nepočítám-li objedná
vání jídla. Skutečně ani slovo. Vůbec nic. 

Když se v restauraci rozhlédnete, můžete tam vidět mnoho podob
ných párů. Nehovoří od srdce k srdci, z očí do očí. Jejich manželství se 
proměnilo v rutinu. 

Netoužíte ve svém manželském vztahu po důvěrném spojení srd
cí? Pokud ano, váš muž potřebuje vnímat, že si ho vážíte, že ho potře
bujete. Potřebuje mít pocit naplnění. Chce vědět, že když něco říká, 
vy ho posloucháte a vážíte si jeho názoru, a to i v případě, že s ním 
nesouhlasíte. Pokud tak jednáte, bude váš manžel mít v srdci hlubo
kou touhu vyhovět vám. Bude na vás citlivě reagovat a bude pozorně 
naslouchat, když budete hovořit. 

Hovoří ženy 

Léta jsme měli manželské problémy. Oba dva máme dosti výbuš
nou povahu, jednou jsem se Philipa zeptala: „Proč?" Odpověděl: 
„Tobě to možná připadá jako otázka, ale mně to připadá jako 
výslech." Druhý den po této naší „diskusi" (dobrá, přiznám se, že 
to byla vlastně hádka) jste mluvil na obědě pořádaném pro ženy. 
Říkal jste, že máme ze svého slovníku vyřadit otázku proč. Oslo
vilo mě to a skutečně jsem se o to začala snažit. Občas mi nějaké 
to „proč" unikne, ale snažím se je zachytit. Philip si toho všiml. 
Včera večer mi řekl: „Když se mě pořád neptáš proč, mám tě nějak 
mnohem radši." 

Jessica, Colorado 
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Jak pokazit rozhovor 
Chcete-li pokazit dobrý rozhovor - a vlastně i přijít o možnost jaké
hokoli rozhovoru - se svým manželem, můžete použít některá ze slov 
či obratů, které nyní uvedu. Na jejich účinek se můžete spolehnout. 

Proč? 
Chcete-li pokazit začínající rozhovor hned v zárodku, ptejte se svého 
manžela „proč?". To ho okamžitě zažene do defenzivy. 

Slyším, jak říkáte: „Ale pane doktore Lemane, já bych si přála, aby 
se mi Bob svěřoval se svými pocity a myšlenkami. Měla bych pak sil
nější pocit jednoty s ním." 

Pokud se muž s vámi nebaví, patrně existuje nějaký důvod, proč 
tomu tak je. Možná je to právě proto, že se ptáte „proč". Pokud vám 
něco říká a vy se zeptáte „proč", pak úspěšně maříte jeho pokusy 
o komunikaci. Je to, jako kdybyste řekla: „No dobrá, myslím, že jsi 
hloupý. Nemůžeš na to přijít a asi se pleteš. Uděláš lépe, když mi vy
světlíš svůj způsob uvažování, abych ti mohla pomoci." 

Když si to uvědomíte, jeví se všechno v novém světle, že? Mužské 
ego je mnohem křehčí, než si myslíte. Je velice snadné je poškodit. 
Řešení problémů je pro vašeho manžela velice důležité. Je pro ně 
stvořen. Když se ho ptáte „proč", připadá si znevážen. 

Chápete, proč váš muž zaujme obranné postavení, pokud se ho 
zeptáte „proč"? Pokud pokrčí rameny nebo pokud se naštve, dává 
tím najevo, že se vás chce zbavit. Říká: „Nech mě být. Nedůvěřuji ti, 
pokud si myslíš, že na to sám nepřijdu." 

Jak na to teď reagujete? Rozhodíte rukama a řeknete: „Ale já mu 
chci jen pomoci. Vždyť je to jako mluvit do zdi." 

Vyjádřila jste to přesně. Pokud začnete svého muže vyslýchat, 
promění se v mlčící zeď. Na zpochybnění svého ega zareaguje 
zavřením úst. 

Raději používejte rozkazovací způsob. Vím, že jste slyšela, že rozka
zovací způsob není příliš vztahový, ale váš muž to patrně bere jinak. 
Slova „to mi musíš vylíčit podrobněji, to zní zajímavě" dají vašemu 
manželovi najevo, že se o něj zajímáte. Možná vás příliš nevzruší, když 
vám manžel bude líčit, jak se mu při druhém odpalu podařilo dostat 
míček zcela mimo hřiště. Je ale tak těžké říci „To muselo být vzrušující, 
když míček přeletěl ten plot". Když volíte tato slova, sdělujete svému 
manželovi: Zajímá mě to, co v tobě vyvolává vzrušení. Nejsi mi lhostejný. 
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Je to praktická součást toho, co znamená, že jste pro svého part
nera pomocí. 

Hovoří ženy 

Tak jsem se podle toho zařídila. Zmlkla jsem. Přestala jsem se 
manžela (a dospívajícího syna) ptát „jak ses dneska měl?" a klást 
jiné podobně prázdné otázky. Zpočátku pro mě nebylo snadné 
nechtít vyplnit to ticho, které se u nás rozhostilo. (Uvědomila jsem 
si, kolik jsem toho dříve namluvila.) Pak začalo kouzlo fungovat. 
Když jsem mlčela již třetí den, manžel mi začal náhle vyprávět, 
co prožívá v práci. Pak se rozvinul zajímavý rozhovor o tom, jak 
vnímá nás jako manželský pár, a o tom, jak na tom v budoucnosti 
budeme po finanční stránce. Dokonce zmínil i několik věcí, z nichž 
má strach. Děkuji vám za dobrý tip. Jsme si teď blíž než kdy dříve 
během našeho sedmiletého manželství (jsem podruhé vdaná). 

Melinda, Michigan 

Ty vždycky/ty nikdy 
„Vždycky přijdeš pozdě. Proč to děláš?" 

„Nikdy neuděláš nic, oč tě požádám." 
Používání slov vždycky a nikdy může změnit jakýkoli rozhovor 

v boj o to, kdo zvítězí. Pokud používáte obratů „ty vždycky / ty ni
kdy", je to neklamnou známkou, že manželství je bojiště. Pokud ale 
ve vašem manželství někdo vyhrává, pak ve skutečnosti oba prohrá
váte, protože manželství není boj kdo s koho. Slova vždycky a nikdy 
okamžitě vyřaďte ze svého slovníku - teď hned. Nebudete litovat. 

Měl bys 
Ženy často říkávají mužům, co by měli, a muži to upřímně nesnáše
jí. Pokud svému manželovi přestanete říkat, co by měl, zlepšíte své 
manželství o dvacet procent. Muži nemají rádi, když někdo zpochyb
ňuje jejich rozhodnutí, a to ani v malých věcech. Vysvětlím, co mám 
na mysli. 

Slyšel jsem tři ženy, jak strávily čtvrthodinku diskusí nad jídelním 
lístkem. Hovořily o tom, jak asi jídlo chutná, ale věnovaly pozornost 
i takovým faktorům, jako je cena, obsah tuků a podíl vlákniny. Odtud 
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mohou snadno přejít k takovým tématům, jako jsou bylinky, doplňky 
stravy nebo dokonce vegetariánská kuchyně. 

Muže ale takto mluvit neslýchám. Vy snad ano? Muži si prostě vy
berou a pak se svého rozhodnutí drží. Máme rádi to, co máme rádi. 

Když jdeme se Sande k Červenému krabovi, objednám si kokosové 
krevety s omáčkou pifia colada a s divokou rýží jako přílohou. Když 
jdu ke Caruso's, dám si lasagne. Chodím tam od roku 1962 a nikdy 
jsem si neobjednal nic jiného. Vím, že mi budou chutnat, tak proč 
riskovat? 

Mé Sande to nestačí. Jednou se mě zeptala: „Proč nevyzkoušíš něco 
nového?" (Všimněte si slůvka proč.) 

Zaujal jsem defenzivní postoj. Tak by to udělal každý muž. „Jak by 
se ti líbilo, kdybych vyzkoušel novou manželku?" 

Sande se rozšířily zorničky. 
Dodal jsem: „Chápeš, že na tom, že dávám přednost stále témuž, 

může být i něco dobrého?" 
Když jdeme do jiné restaurace - do Austin's - dávám si vždy gri

lovanou šunku a sýrový sendvič s rajskou polévkou. I tam mi jednou 
Sande radila, co „bych si měl" objednat. Řekla: „Měl by sis dát tohle" 
a ukázala na cosi na jídelním lístku. 

„To se mi nelíbí," řekl jsem. 
„Kdyby sis to objednal, mohla bych si kousnout," řekla se svou žen

skou logikou. 
„Když si chceš kousnout, proč si to neobjednáš?" zeptal jsem se 

s mužskou logikou. 
Ženy si rády vyměňují jídlo. Muži mají k jídlu mnohem více majet-

nický přístup. Pokud spolu obědvají dva muži, je pravděpodobněj
ší, že bude v červnu sněžit, než že by jeden sáhl do talíře druhému 
a něco si od něj vzal. A nikdy si neobjednáváme na základě vyjed
návání: „Ty si dáš tohle, já si dám toto, a pak se rozdělíme." Tak to 
v mužském světě jednoduše nechodí. 

Zeptejte se doktora Lemana 

Otázka: Poslouchala jsem vás v televizi, když jste mluvil o roz
dílech mezi muži a ženami. Pochopila jsem to, nicméně neřeší 
to můj problém: Potřebuji, aby se mnou muž mluvil. Potřebuji, 
aby mi věnoval pozornost - a to se neděje. Co si mám počít? 
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Nemohu vydržet ve vztahu, kde si mě ten druhý vůbec nevšímá. 
Jak mohu přimět svého manžela, aby se otevřel a aby se stal 
takovým mužem, jakým ho chci mít? 

Mariah, Kalifornie 

Odpověď: Máte pravdu. Má-li vaše manželství obstát, potřebuje
te, aby s vámi manžel mluvil a věnoval vám pozornost. Položím 
vám ale otázku: Jakou pozornost věnujete vy svému manželovi? 
Jste hodně kritický člověk? Stalo se vám, že jste zmařila jeho 
pokusy o komunikaci? Píšete, že byste v manželství nevydržela, 
pokud s vámi manžel nebude komunikovat. Z toho usuzuji, že 
tento stav trvá již delší dobu. Nyní již patrně prahnete po pozor
nosti. Té se vám však nedostane, budete-li žadonit, nebo naopak 
vyhrožovat. Tyto přístupy by manžela odradily. Váš manžel je 
možná emocionální nemehlo (to platí o mnoha mužích) a potře
buje vysvětlit, co je pro ženu důležité. 

Můžete tento týden něco vyzkoušet. Povzbuzujte svého man
žela slovně. „Miláčku, to jsi udělal skvěle. Mám z toho velkou 
radost." Potřebuje taková slova slyšet; pak ví, že je schopen se 
o rodinu dobře postarat. Všimněte si, že není dobré přehánět. 
Neříkáte mu „Propána, ty jsi ten nejúžasnější chlap na světě". Je 
to podobné, jako když dítě zvládne ve škole písemku a vy s ním 
pak oslavíte jeho úspěch. Taky neříkáte: „Jsi to nejskvělejší dítě 
na světě", ale jednoduše ho pochválíte za to, co se mu podařilo. 

Ten váš velký a silný mužský potřebuje slyšet, že si v životě 
vede dobře. A potřebuje to slyšet od vás. Ne od kolegy v práci. 
Ne od matky. Ne od svého souseda. Od vás. Začněte několika 
laskavými slovy a uvidíte, zda vás nakonec přivedou až k man
želovu srdci. 

Ale 
Ale je instantní námitka. Je okamžitým ukončením rozhovoru. Váš 
manžel něco říká, a vy zareagujete: „Ale tak to není." Jelikož váš 
procesor dokáže reagovat mnohem rychleji, můžete ve svých myš
lenkách svého manžela předběhnout a skočit mu do řeči, protože 
některé slabiny jeho argumentů odhalíte ještě předtím, než skončí. 
Pokud ale něco takového uděláte - tedy pokud už si vyvodíte své 
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závěry - ještě než vyslechnete vše, co vám chce říci, může vám unik
nout něco velmi důležitého, co ještě nevyslovil. 

Je velmi nezdvořilé předpokládat, co někdo druhý řekne, aniž ho 
necháte domluvit a aniž ho pozorně vyslechnete. Jakmile začnete se 
svým „ale", už jste ho ztratila. Váš manžel je dostatečně inteligentní, 
aby poznal, že to, co bude následovat po „ale", neguje vše, co zatím 
řekl. Toto slůvko mění směr větru a zabíjí vztahy. „Opravdu bych ti 
ráda pomohla, ale..." 

Když se tedy na vašich rtech objeví „ale", popřemýšlejte o tom, zda 
byste nemohla vyslovit raději něco, co by zapůsobilo jako jakási ko
munikační Viagra, jako vstup do vztahové důvěrnosti: 

„Pověz mi o tom víc." 
„To je opravdu zajímavé." 
„Už chápu, proč to bereš takhle. Měla jsem podobný pocit." 
„To musela být otrava." 
„To opravdu není spravedlivé." 

Takováto drobná slůvka podporují komunikaci. Otvírají lidská srd
ce, aby se mohla setkat, místo aby dveře k lidským srdcím zabouchla. 

Opravdu chcete, aby vám manžel věnoval pozornost? 
V takovém případě přistupte ke svému muži a dlouze jej polibte. Pak 
poodstupte, podívejte se mu do očí a řekněte: „Ráda bych ti něco 
řekla. Moc tě miluji, ale teď ti musím říci něco opravdu důležitého." 
Nezapomeňte se ho při těchto slovech dotknout. 

V okamžiku, kdy se ho dotknete a kdy ho políbíte, pomyslí si: Ach, 
dnes je skvělý den. Zanedlouho si budeme spolu užívat. 

Některé z vás protestují: „Pane doktore Lemane, to je tak hrubé. 
Proč jde mužům pořád jen o sex?" Vydržte prosím. K této otázce se 
dostaneme v příští kapitole. Chcete-li mít od pátku nového manžela, 
musíte pochopit, jak muži uvažují. 

Kdykoli políbíte manžela na ústa, získáváte tím jeho soustředěnou 
pozornost. Jemu se začne hlavou honit myšlenka: Tak, co dál? Tu mu 
můžete jemně podstrčit reklamní sdělení. „Právě mi volali ze zahrad
ního klubu. Chtějí, abych jim pomohla s výzdobou, jenže jsem slíbila 
Kaycee, že ji odvezu ke kamarádce. Obojí nestačím. Vím, že ti to tro
chu komplikuje večer, ale nemohl bys Kaycee k té kamarádce odvézt?" 
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Pokud to řeknete takto, pak žádný muž, který si sám sebe váží (o dys
funkčních mužích nemluvím], neodmítne, oč ho manželka žádá. 

Pokud manžela pohladíte po zádech - nebo vepředu, to je vlastně 
jedno - určitě s vámi bude mluvit. Nejprve utrousí pár slov, aby se 
přesvědčil, jak na ně reagujete. Později vám prozradí více o tom, co 
se mu honí hlavou. Jakmile začnete vůči němu být kritická, uzavře se. 
Nejlepší je naslouchat a nemluvit. Dokud mluví, na nic se neptejte. 
Počkejte, až opravdu domluví. Pokud se vám něco z toho, co říkal, 
nelíbilo, můžete to nyní otevřít. Ne však dříve. 

Návratnost 
Prokažte svému muži jednu laskavost, 

a odvděčí se vám třemi. 
Prokažte mu tři laskavosti, a odvděčí se 

vám sedmi. 
Návratnost této investice je poměrně 

vysoká, nemyslíte? 

Pohlaďte muže a přiveďte ho k tomu, aby vám řekl svůj názor, 
a řekne vám toho tolik, že se vám o tom ani nesnilo. Manžel se může 
rozmluvit rovněž tehdy, když ho podrbete na zádech nebo mu předlo
žíte jeho oblíbený moučník. Navažte s ním oční kontakt a naslouchej
te třetím uchem - totiž srdcem - a nestačíte se divit, co se všechno 
dozvíte. Dávejte si ovšem pozor, abyste od toho, co uslyšíte, neočeká
vala nějaké hlubokomyslnosti. Většinou nejsme tak složití. 

Jak byste si přála, aby nový manžel vypadal 
Minulý týden jsem přednášel v jednom sboru v Kansasu. Líčil jsem, jak 
jsem své dceři poslal růže s krátkým dopisem, abych jí dal najevo, že ji 
miluji. Ženská část posluchačstva napětím vydechla. Slyšel to celý sál. 

„Slyšeli jste totéž co já?" zeptal jsem se mužské části posluchač
stva. „Toto ,ááách' vám touží říci i vaše žena, pokud pro ni uděláte 
něco sladkého. Je pravděpodobné, že dostanete ještě mnohem více, 
protože se dotýkáte jejího srdce." 

Takového manžela si přejete, nebo snad ne? Přejete si někoho, kdo 
se bude snažit udělat vám radost. Někoho, kdo vám bude prokazovat 
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něhu. Pro muže něco takového není přirozené - zejména poté, co už 
zdárně absolvoval svatbu. Před svatbou byl na lovu a plně se sou
středil na to, aby neudělal chybu při své usilovné snaze „najít ženu". 
Protože už vás našel, má pocit, že odvedl dobrou práci. Je to tak, nebo 
snad ne? Měla byste si gratulovat. Rozhodně jste za to stála. On se 
plně soustředil, aby vás našel. Přestože to teď z jeho jednání není 
vždy patrné. 

Manžel je trochu jako pokusná myška. Znáte to - myšák běhá 
bludištěm a může se dát nalevo, nebo napravo. Po mnoha pokusech 
myšák pochopí, že když se dá napravo, dostane ránu elektrickým 
proudem. Netrvá dlouho a dojde mu, že když se dá nalevo, nejen že 
nebude mít nepříjemný pocit, ale ještě na konci dostane něco dobré
ho k jídlu. Je tedy jen pochopitelné, že se dá nalevo. Ví, k čemu smě
řuje, a plně se soustředí na to, aby dostal odměnu. 

Úkoly na středu 
1. Předkládejte manželovi pouze hlavní 

body, ne omáčku kolem. 
2. Neptejte se „proč?". 
3. Dejte mu čas, aby mohl vaše 

informace zpracovat. Váš procesor 
patrně pracuje rychleji; to ale 
neznamená, že je z dlouhodobého 
hlediska spolehlivější. 

4. Pamatujte na to, že je to váš milenec, 
ne vaše přítelkyně. (Ostatně, 
zamyslete se nad tím: Stála byste 
o to, abyste s povídavou přítelkyní 
trávila 24 hodin denně 7 dní v týdnu?) 

Co když ale myšákovi změníte pravidla? Co kdyby po zabočení do
leva dostal elektrický šok a nečekalo by ho tam žádné jídlo? Myšák by 
si pomyslel: Hm, asi se to tu nějak změnilo. Možná se musím dát dopra
va, abych získal odměnu. A tak se malý myšák naučí běhat doprava. 

Co by ale nastalo, kdyby myšák dostal šok, ať by se dal dole
va, nebo doprava? Nevěděl by, co má dělat. Brzy by stál v bludišti 
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na křižovatce a zuřivě by po ní pobíhal, protože pod ním by byl elek
trický proud. Byl by frustrovaný, protože by nevěděl, kudy se dát. 

Popravdě řečeno, mnoho manželů prožívá něco takového. Někam 
zalezou, protože vědí, že ať se dají kamkoli, vždycky je čeká rána 
elektrickým proudem. Přestanou se tedy o cokoli snažit. 

Vy jste moudrá žena, která umí skvěle zacházet se slovy. Jste jed
ním ze vztahových divů světa. Co se týče vztahů, máte před manže
lem ohromnou výhodu a náskok. Chcete-li, aby někam dospěl, musíte 
postupovat pomalu a obezřetně. Ocitl se na neznámé půdě a podobně 
jako zmíněný myšák se snaží přijít na to, co má dělat. Vy mu můžete 
vhodně volenými slovy napomoci. Pochvaly dokáží mnohem více, než 
se vám kdy snilo. 

Hovoří ženy 

Díky za vaše skvělé přednášky pro manželské páry. Mluvil jste 
o tom, co je pro muže důležité, a já mohu dosvědčit, že v naší 
domácnosti se vaše slova jen potvrdila. Můj manžel zemřel loni 
v prosinci. Hledala jsem důležité dokumenty a našla jsem krabici, 
o níž jsem dříve nevěděla. Byly v ní všechny dopisy a vzkazy, které 
jsem manželovi poslala během našeho desetiletého manželství. 
Můj tichý a plachý manžel nedokázal vyslovit, že mě potřebuje, 
ale teď o tom nemám sebemenší pochyby. Zanechal mi úžasný 
odkaz lásky! Škoda že jsme si neporozuměli dříve... Děkuji, že po
máháte lidem, aby se navzájem pochopili. 

M., Minnesota 

Onehdy jsem se setkal s jedním kolegou a jeho manželkou. Hovo
řili jsme o manželství. Žena se podívala manželovi do očí, přes stůl 
k němu natáhla ruku a řekla: „Víš, proč jsme tak šťastní? Kvůli tobě!" 
Bylo to velice povzbudivé - něco takového se dnes vídá málokdy. Vět
šinou se manželé soustředí na to, „co potřebuji já". 

Je to jeden z párů, u kterých neočekávám, že bych je po sedmi le
tech viděl při rozvodovém řízení. Dokonce si je dokážu představit, 
jak sedí na zápraží, vrásčití jako rozinky, a drží se za ruce při své zlaté 
svatbě. 

122 



Pochopte, že manžel je jako tuleň, který 
čeká na dvoukilovou rybu 

Proč je milování s vaším mužem klíčem k tomu, kým je a jak bude 
spokojený, a co z toho budete mít vy. 

Byli jste někdy v zoo a pozorovali jste, jak se chovají tuleni? Jsou to po
někud komická stvoření a zdá se, že jim vyhovuje, když jsou středem 
pozornosti. Udělají vše, aby vás zaujali. A jaké kousky dokáží předvá
dět, když vědí, že jejich chovatel má pro ně připravenou dvoukilovou 
rybu... 

Tuleňům jde především o odměnu. Pro tu žijí. Užívají si, když jim 
zástup přihlížejících tleská a když na konci představení dostanou 
za odměnu svou rybu. 

Tuleni se hodně podobají manželům. Tušila jste, že manžel je 
ochoten vám něco předvádět? Umírá touhou, aby k tomu dostal 
příležitost. Není potřeba nějakého mimořádného povzbuzování; 
předvede vám to nejlepší, co umí. Ano, stojí denně o dvoukilo
vou rybu, ale jsou dny, kdy by byl docela spokojený i s půlkilovým 
okounem. Spokojí se s tím, co mu dáte - do jisté míry. Pokud mu 
ale chcete dát jen své zbytky, zjistíte, že tuleň odpluje tak rychle, 
jak jen může. 

Váš muž má bytostnou touhu předvést se před vámi i před dětmi 
(pokud je máte]. Chce být dobrým manželem a chce být dobrým ot
cem. Stačí mu k tomu sebemenší povzbuzení. Pak se můžete v klidu 
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dívat, jak houževnatě a vytrvale se o vás bude starat. Možná nestihne 
tolik věcí najednou jako vy, nicméně v jeho nitru poplane oheň, který 
ho bude pohánět kupředu. 

Předváděním se ale nemyslím tanec, který vám manžel předvede, 
když vyleze ze sprchy. (Jsem ženatý přes 40 let. Můžete tedy předpo
kládat, že má žena má toto představení ráda. Proto je stále opakuji. 
Zjistil jsem ale, že mnohem raději než můj ručníkový tanec má muž
ský pěvecký sbor.) 

Vy jediná dokážete uvolnit sílu, která dřímá ve vašem muži. Touží 
vám tuto sílu věnovat. Touží po tom z celého srdce. Velice mu jde 
0 to, aby se vám mohl předvést. Chce, aby to bylo nezapomenutelné 
představení. 

Říkáte: „Pane doktore Lemane, už je to tady zase. Vy mluvíte o sexu." 
Ano, mluvím o sexu. Nicméně také tvrdím, že manžel se bude kvůli 

vám chovat jako cvok; bude se ničit jako losos, který v jednom kuse 
plave třicet kilometrů proti proudu, až ho to stojí život. Váš manžel 
ovšem musí cítit, že si ho vážíte, že ho potřebujete a že ho chcete 
naplnit. Někdy bude lapat po dechu, nicméně vy budete naplněná 
a spokojená žena, která má šťastného manžela. 

Ano, v této kapitole budeme mluvit o sexu. Budeme ale mluvit 
1 o tom, jak můžete svému muži dávat lásku jinými způsoby. Co v něm 
vyvolává pocit, že je milován? 

Jak jsme si probrali v předchozí kapitole, pokud jde o komunikaci, 
jste jako včelí královna. A váš manžel je v mnohém jako včela-dělnice. 
Chce se o svůj med postarat. Udělá vše, aby vás potěšil. Udělá vskutku 
cokoli. Nevěříte? Musíte mu ovšem dát najevo, že si ho vážíte a že ho 
potřebujete. Musíte mu dát pocit naplnění. Potřebuje od vás ocenění. 
Pokud ho cítí, bude jako tuleň, který říká: „Dej mi nafukovací míč a já 
s ním budu balancovat na čumáku - jen pro tebe! Budu se předvádět, 
dokud nepřestaneš tleskat!" 

Chce se mi tančit 
Znáte písničku Barbry Streisandové „Chce se mi tančit"? Ne? Dobrá, 
možná jsem už starý, ale ta písnička se mi moc líbí. Víte, že vy jste tou 
hudbou, při níž se chce vašemu manželovi tančit? Nikdo jiný. Jste to 
pouze vy. 

Láska pro muže znamená pocit miluje mě takového, jaký jsem -
i s mými bradavicemi a mými slabostmi. Mohu v této lásce spočinout. 
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Nemusím ze sebe dělat někoho jiného. Bude se mnou ve dnech dobrých 
i zlých. 

Svatý Pavel byl velmi moudrý člověk. Je to jeden z největších svět
ců. V Bibli píše i o sexu. Nebudu ho citovat slovo od slova, ale Le-
manova parafráze Pavlových slov zní takto: „Tělo vašeho manžela 
náleží vám a vaše tělo náleží jemu. Chci, abyste se milovali."1 Pokud 
mi nevěříte, vezměte si Bibli a přečtěte si to sami. 0 manželství pak 
svatý Pavel říká, že se máme jeden druhému podřizovat.2 V manžel
ství nejde o to, aby jeden nad druhým panoval; jde o podřizování se 
jeden druhému, o snahu druhému vyhovět. Někteří z vás vyrůstali 
v atmosféře, jež byla tomuto přístupu velmi vzdálená. 

Muži zpravidla nemívají pocit, že by je žena chápala. Dejme tomu, 
že žena muži říká: „Cožpak to nechápeš? Potřebuji vědět, že jsem pro 
tebe důležitá. Potřebuji, abys se mnou mluvil." Co si myslíte, že se 
muži v takovém případě honí hlavou? A proč si myslíš, ze každý den 
chodím v šest ráno do práce, kde musím zatnout zuby a dřít? Dělám 
to pro tebe a pro děti. Váš manžel je stvořen k tomu, aby se snažil 
rodinu zaopatřit. To se nezměnilo od dob, kdy lidé žili v jeskyních. 
Chce přinést domů slaninu (nebo mamuta]. Možná není nejvníma
vější a nejkomunikativnější osobou na světě, ale svou lásku k vám 
dává najevo tím, že se snaží rodinu zaopatřit. Toto úsilí naplňuje život 
většiny mužů. 

Víte, co je pro muže odměnou? Sex. Léta jsem poradcem a považuji 
za nesmírně zajímavé, že spokojenost manželů s jejich svazkem se 
pozná podle toho, jak zdravý je jejich sexuální život. 

Znám jednoho tvrdě pracujícího muže, který rozváží balíky. Pra
coval dvanáct hodin denně, aby zaopatřil manželku a tři děti. Když 
kráčel špalírem k oltáři, aby řekl své „ano", byl do své ženy nesmírně 
zamilovaný. Pak se ale něco pokazilo. Když mě navštívili v mé kance
láři, bylo zřejmé, že manželka se svým mužem není spokojená. Měla 
pocit, že mu nejde o nic jiného než o sex, a ona o něj rozhodně nestála 
třikrát týdně. Mají přece tři děti a ona nemá čas, aby se mu tímto způ
sobem věnovala. Vlastně nemá vůbec čas, aby se mu jakkoli věnovala. 

Tento muž se při rozvážení balíků s kýmsi setkal. Žena, které po
dával balíček, byla přátelská a uznalá. Pracovala z domova a on jí do
dával balíky poměrně často. Netrvalo dlouho a tento muž si zvědavě 
prohlížel rozpis dodávek v naději, že s ní bude moci opět prohodit 
pár slov. Byl jako pes, který touží po lásce a pozornosti. 



Čtvrtek 

Po šesti měsících navázal s touto zákaznicí milostný vztah. Proč? 
Protože mu naslouchala, dotýkala se ho, chválila ho a dávala mu na
jevo, že je hoden její pozornosti. 

Tento muž byl poctivý. Býval skautským vedoucím. Nepočítal s tím, 
že by kdy porušil manželské sliby a skončil v objetí jiné ženy. Řekl mi: 
„Nešlo o sex. Prostě jsem našel někoho, kdo se zajímal o to, co říkám. 
Ona mi naslouchala. Cítil jsem, že mi rozumí. A poprvé po patnácti 
letech manželství jsem měl pocit, že mě někdo potřebuje. Věděl jsem, 
že si mě váží. V nitru jsem umíral, protože jsem toužil po tom, aby mě 
někdo potřeboval. Kdykoli jsme se s manželkou milovali, připadalo 
mi, že to dělá jen proto, že musí - že to vlastně nechce." 

„Pane doktore Lemane," říkáte, „vy toho muže omlouváte? Vždyť 
byl přece nevěrný své ženě!" 

Ne, neomlouvám jeho jednání. Každý se musí v životě nějak roz
hodovat a tento muž od balíkové pošty učinil rozhodnutí, které bylo 
zničující. Teď musí jak on, tak jeho rodina nést následky. Já ovšem 
jeho jednání vysvětluji. Vysvětluji, proč k němu vůbec došlo. Má-li 
muž v manželství vydržet, potřebuje vědět, že mu žena rozumí, že 
mu naslouchá, že si ho váží a že ho potřebuje. Potřebuje cítit man
želčino uznání. A pro muže uspokojení v manželství hodně souvisí 
s uspokojením sexuálním. 

Poradenství se věnuji již hodně dlouho. Nevzpomínám si na jediný 
manželský pár, od kterého bych slyšel „máme skvělý sexuální život" 
a který by se následně rozvedl. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel, 
nikdy jsem nic takového neviděl. Sexuální styk s manželem, kterého 
milujete, je investice, která nese tučné dividendy. 

Pro vašeho manžela jste ta jediná. Čas trávený s vámi nelze ničím 
nahradit. Váš manžel hoří láskou k vám a vy mu musíte umožnit, aby 
uvolnil nahromaděnou energii. S kým se má milovat, ne-li s vámi? 

Hovoří ženy 

Pro mě sex nikdy moc neznamenal. Tolerovala jsem ho jako jednu 
z povinností, které patří k manželství. Pak jsem na to doplatila 
nejen já, ale i naše dětí. Při dvou příležitostech jsem se od man
žela odloučila. 

Pak mi přítelkyně půjčila vaši knihu Harmonie v manželství. 
Nekoupila jsem šíji. Nikdy by mě nenapadlo si takovou knihu 
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koupit. Přítelkyně mi řekla: „Nevím, jestli tě to bude bavit, protože 
se Samem nežijete, ale nám rozhodně velmi pomohla." 

Knihu jsem si tedy přečetla. Velmi mě překvapila. Pořád ještě 
bojuji se starými představami o sexu, které se mi honí hlavou, ale 
začala jsem vědomě usilovat o svého manžela (který je zpátky 
doma) a snažím se připravovat mu překvapení. Skoro se mi tomu 
nechce samotné věřit, když to píšu, ale opravdu se těším na další 
intimní chvíle s manželem. 

Můj otec se s matkou rozvedl a já jsem měla neustále pocit, že 
stojím na padacích dveřích, které se jednou bez varování otevřou, 
a já rovněž přispějí k rozvodovým statistikám. Protože jsem se 
rozhodla, že se musím se Samem milovat (v ložnicí i mimo ní), zís
kala jsem jistotu, že už se od sebe neodloučíme. Postoje a chování 
našich dětí se pozoruhodně zlepšily a já mám mnohem šťastněj
šího manžela. Musela jsem jít do sebe a tvrdě na sobě pracovat, 
ale teď mívám stále častěji dobré dny - dny, kdy neprožívám žád
ný stres. Jsem vděčná za přítelkyni, která zašla do knihkupectví 
a tu knihu mi koupila. Změnila život mně, manželovi a celé naší 
rodině. 

Annie, Nebraska 

Zač vám stojí sex? 
Jakožto muži mi trvalo deset let, než jsem přišel na to, že pro ženu 
není sex nejdůležitější věcí v životě. Jednou večer jsme si se Sande 
povídali a já jsem se jí zeptal: „Co tě na mně vzrušuje?" 

Sande se na mě nechápavě podívala. „Já nevím." 
„Jak to myslíš, že nevíš? To přece musíš vědět." 
Věnovala mi jeden z pohledů paní Spořádané. „Proč mi kladeš ta

kové otázky?" 
Pak mi to jakožto psychologovi došlo. „Tak pozor. Cožpak není sex 

nejdůležitější součástí manželství?" 
„Cože? Děláš si legraci?" 
Když agentura Lewis-Harris prováděla průzkum veřejného mínění 

a ptala se žen, co považují v životě za důležité, byl sex na čtrnáctém 
místě v seznamu položek. Zahradničení bylo třinácté. Když jsem to 
četl, říkal jsem si: To snad není možné. Teď už vím, že Sande není 
nenormální. 
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Pro většinu žen není sex prioritou. Je však prioritou pro většinu 
mužů. Intimní styk se ženou, kterou miluje, potvrzuje muži vše, co 
potřebuje, aby se cítil uznávaný. Pak si říká: Jsem tak rád, že jsem si 
vzal tuto ženu. Je celá jen moje. Moudrá žena si uvědomuje, že sex je 
velká ryba, kterou její manžel tuleň potřebuje dostat. 

Nemám ovšem na mysli sex typu „dobrá, asi mi nezbývá než to 
podstoupit, tak mi prosím tě stáhni noční košili, až skončíš". To je pro 
každého muže ponižující. Tímto přístupem mu říkáte: „Nestojíš mi 
za nějaké úsilí. Ničím mě nepřitahuješ. Vlastně nevím, proč jsem si tě 
vzala." Mluvím o sexu, při němž vášnivě šeptáte manželovi do ucha 
„já tě chci". Když říkáte manželovi, že ho chcete, že je tím pravým pro 
vás, okamžitě se cítí jako Brad Pitt nebo Matt Damon, přestože může 
vypadat spíše jako Danny DeVito nebo Alfred E. Neuman. Okamžitě 
se mění ve velice sexy muže a bude vám chtít způsobit potěšení, o ja
kém se vám nikdy nesnilo. 

Nejúžasnější způsob, jak řešit problémy 
Ženy po celém světě touží po objímání. Objímají vše, co se hýbe. Když 
svému manželovi řeknete „mohl bys mě obejmout?", proč se pár oka
mžiků poté díváte na strop? Vždyť jste chtěla jen obejmout, pohla
dit... a ono z toho je náhle něco víc. 

Je to tím, že v okamžiku, kdy se vás muž dotkne, začne myslet 
na sex. Hele, tohle je nejlepší den v roce. Přibral jsem sedm kilo, ale 
manželka o mě stále ještě stojí. 

„Cože?" říkáte. „Nechtěla jsem nic víc než obejmout. Měla jsem 
opravdu těžký den." 

Mám pro vás novinku. Do toho malého motorku od firmy Black & 
Decker, který je ve vašem muži, nemusíte všelijak bušit, než na
startuje. Naskočí okamžitě, bezchybně a v mžiku stojí v pozoru. Je 
prostě biologickým faktem, že muži jsou tělesně stimulováni a rych
le se vzruší. Pokud přistoupíte zezadu ke svému muži, políbíte ho 
na krk a pohladíte ho po těch správných místech, abyste mu na
značila, že jste připravena, a on nijak nezareaguje, pak s ním není 
něco v pořádku. Potřebuje generálku. Měla byste ho vzít k lékaři 
na prohlídku. 

Pro muže je sex úžasným prostředkem řešení problémů. Pokud se 
manželovi nedařilo v práci, sex mu na to pomůže zapomenout. Pokud 
vám přetekl záchod, splašky prosákly dolů do prádelny a on to musel 
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všechno uklidit, sex mu tuto nepříjemnost vynahradí. Pokud jste se 
před večeří pohádali, sex všechno napraví - hlavně když už jsou děti 
v posteli. Pokud se se svým mužem milujete, svět se opět stává tako
vým, jakým má být. Pro muže je sex všelékem. 

Pokud se se svým mužem milujete, je t ím ujištěn, že nepřišel 
o vaši lásku. Pokud ho vítáte ve svém náručí, je to pro něj důkaz, že 
problém, kvůli němuž jste se tak ostře pohádali, je vyřešen. Když 
prožívá orgasmus manželka a muž ji při tom může pozorovat, je to 
pro něj cennější než jeho vlastní - téměř zanedbatelný - orgasmus. 
Vaše „ááách" a „jéééé" si vykládá tak, že mu říkáte: „Chci tě. Potře
buji tě. Jsi můj muž. Jsi velký milovník. Uspokojuješ mě." Muž pak 
kráčí životem jako váš šampión - přestože mu kolem bříška narostla 
jakási pneumatika navíc. Váš muž potřebuje vědět, že pro vás něco 
znamená. 

Problém je, že v mnoha manželstvích se sex stává předvídatelným. 
Jedna žena mi řekla: „Manžel vždycky začne tady, pak postoupí sem 
a nakonec skončí tady." No, to se máte na co těšit, že? A jen v sobotu 
a v úterý? Sex u vás funguje jako hodiny? Kdybych byl tou ženou, asi 
bych raději plel v dešti zahrádku, než se miloval. Pamatujte ale na to, 
co jsme probírali v předchozí kapitole: Váš manžel přemýšlí logicky, 
přímočaře. Jeho prostě nenapadne nu, měl bych asi do milování vnést 
trochu tvořivosti a zkusit něco jiného. Místo toho si říká ano, ten sex 
jsem zvládl. Udělám toto, toto a toto, a ono to funguje. Skvělé. Přišel 
jsem na to. 

Pokud vás sex nudí, proč s ním nezačnete vy? Kupte nějakou knihu 
o manželském sexu, třeba Turn Up the Heat nebo Harmonie v man
želstvía dejte ji manželovi do aktovky nebo do auta. Můžete do knihy 
vložit papírek se vzkazem: 

Miláčku, vybrala jsem ti tuto maličkost. Myslím, že se ti tato 
knížka bude líbit. Já už jsem si ji přečetla. Ráda bych si něco z ní 
vyzkoušela. Vždyť mě znáš - mám ráda překvapení. A kromě 
toho tě miluji a budu na tebe čekat. 

Tak jedná moudrá žena, která používá veškerou inteligenci, jíž ji 
Všemohoucí obdařil. Přebírá iniciativu, aby dosáhla změny, místo aby 
si stěžovala, jak jí dosavadní styl milování vadí. Fňukání a stížnosti 
manžela nezaujmou - jen ho odradí. 



Čtvrtek 

Muži mají rádi výzvy. Pokud mu dáte knihu s označenými stránka
mi a vzkaz, jeho motory nastartují. Své myšlenky nasměruje na vás 
a na domov. Můžete vyzkoušet třeba i tento vzkaz: 

Miláčku, vždy to ve mně cinkne, když tě vidím. Přemýšlím, zda 
by ve mně něco mohlo nejen cinknout, ale přímo zaburácet. Děti 
budou dneska spát u babičky a my budeme sami. Víš, po čem 
jsem vždycky toužila? Po sexu na zahradě. Děti si tam právě 
postavily stan. Vyhovovalo by ti to? Nemohu se dočkat, až se 
vrátíš z práce. 

Takový vzkaz způsobí, že se váš muž bude celý den těšit na večer. 
Celý den si bude říkat: Jsem pro ni žádoucí. Sice už mi padají vlasy, ale 
ona po mně stále ještě touží. Už to není ten třiadvacetiletý dlouhán, 
kterého jste si před sedmnácti lety brala, už má také pěkné bříško, 
ale můžete na něj hrát jako na piano. Oba dva si při tom můžete užít 
legraci. Proč byste se měla spokoj ovat se všedním, když můžete mít 
báječné? 

Manžela líbejte - posílání hubiček si nechte pro kamarádky 
Chcete-li svého manžela políbit, pak ho polibte. Letmý dotek na tvář 
si nechte pro své přítelkyně. Váš manžel o něj nestojí. Chcete-li, aby 
se manželovy motory rozeřvaly, líbejte ho s vášní. I když právě ne
můžete s manželem skočit do postele, navodíte tak atmosféru se
xuálního vzrušení a vášně, díky které se k vám manžel bude stále 
vracet. 

Představte si, že jste na večeři u tchána a u tchyně a tchán vám 
už potřetí vypráví, jak si před třemi dny skvěle zahrál golf. Aniž 
tchán co tuší, pod stolem natáhnete ruku a párkrát pohladíte man
žela po stehnu způsobem, který rozhodně přitáhne jeho pozornost. 
Bude to náznak, který mu napoví: Dneska večer uděláme prople
tenec. Pokud tušíte, že večer bude nudný, můžete mu ve dveřích 
do jídelny zašeptat: „Už se nemohu dočkat, až se po večeři obe
jmeme." To nastartuje jeho motory a on si bude říkat, že je nej-
šťastnější muž na světě. A podle toho s vámi také bude celý večer 
jednat. Bude sedět, usmívat se na vás a myslet si: Nejen že mě má 
žena miluje a myslí si, že jsem sexy, ale je ochotná jít k našim na ve
čeři a hodinu poslouchat mého tátu, jak vypráví o golfu. A přitom 
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se nemůže dočkat, až se se mnou bude milovat. Miluje mě, chce mě, 
potřebuje mě. 

Jak prokazovat lásku 
svému muži 

1. Chvalte ho za to, že tvrdě pracuje, 
aby zabezpečil rodinu. 

2. Požádejte ho o pomoc a slibte mu 
odměnu. 

3. I v těžkých dobách buďte pozitivní. 
4. Naučte se jinak přemýšlet. 

V manželství nejde o to, co by měl 
dělat on a co byste měla dělat vy. 
Manželství je vztah. 

5. Snažte se podívat se na svět jeho očima 
a pochopit, co je důležité pro něj. 

6. Překvapte ho a vezměte ho někam, 
kam by šel rád on. 

A co z toho budete mít vy? Možná váš manžel bude muset o ví
kendech pracovat jako natěrač, abyste jako rodina vyšli. Rád to pro 
vás udělá. Pokud bude muset vyzvednout dcerku ze školky, protože 
jste ze vší své práce unavená a potřebujete si zdřímnout, zařídí si to 
v práci a dcerku vyzvedne. Proč? Protože jste svého manžela učinila 
prioritou svého života, on vám oplatí stejnou mincí. 

Moc vašich slov 
Jsem přesvědčen, že slova, která jako manželka používáte ve vztahu 
ke svému manželovi, jsou natolik důležitá, že ho mohou přivést až 
na sám vrchol sexuálního vzrušení. Nicméně na mě nespoléhejte. 
Zeptejte se svého manžela a pak to vyzkoušejte. „Je ti milé, když ti 
říkám, jak moc tě miluji, jak moc po tobě toužím a jak moc tě potře
buji? Nebo tě to nudí?" 

Víte, co odpoví? „Když mi říkáš, že mě potřebuješ, připadám si jako 
ten nejšťastnější muž na světě." 
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Pokud svého manžela sexuálně uspokojíte, proč by porušoval své 
manželské sliby s jinou ženou z kanceláře nebo s prostitutkou? Proč 
by to dělal, má-li doma milenku a nejlepší přítelkyni, která ho miluje, 
která o něj má zájem a naslouchá mu a která si ho váží? Pak nemá 
žádnou potřebu muchlovat se s někým jiným. 

Muži si vždycky všimnou jiné krásné ženy. Moc vašich slov a vzá
jemné sexuální uspokojení je oním emocionálním háčkem, který 
muže udrží před překročením hranice a před navázáním nedovole
ného vztahu s jinou ženou. 

Vaším úkolem v manželství je dosáhnout toho, aby váš manžel 
cítil, že je pro vás mimořádně důležitý. Ženám velice prospívají lásky
plná slova; pro muže totéž znamená sex. Muž se cítí své ženě nejblíže 
právě při důvěrném tělesném styku. V takové chvíli vypíná všechno 
ostatní a těší se z této fyzické blízkosti s vámi. Jsem přesvědčen, že 
když vášeň kulminuje, dokázala byste muže přivést k vyvrcholení 
pouhými slovy. Ta jsou oním malým kormidlem, jež dokáže i velkou 
loď nasměrovat tam, kam potřebujete. 

Vím, jak je pro vás náročné zvládat domácnost, chodit na plný 
nebo na částečný úvazek do práce a ještě se starat o děti. Vím, že toho 
někdy máte až nad hlavu. Kromě toho se musíte vyrovnávat se svým 
cyklem a někdy i s náročnými příbuznými. Mít uspokojeného muže 
vás ale nebude stát tak mnoho. V životě jsou chvíle, kdy rychlovka 
před večeří tak mnoho času nezabere. (Viz mé knihy Turn Up the 
Heat a Harmonie v manželství; tam najdete řadu dobrých nápadů.) 
Jste přece inteligentní žena. Chápete, v čem je to pro vás výhodné. 
Trocha vašeho času - přestože máte hodně napilno - znamená, že 
budete mít manžela, který se bude snažit vám vyhovět, který se od
váží vám sdělovat své myšlenky a pocity a který se vám bude snažit 
pomoci, jak jen to půjde. Cožpak nechcete mít doma takového milého 
a úžasného muže? 

Hovoří ženy 

Když jsem vás slyšela hovořit o tom, co muž potřebuje, aby měl po
cit, že je milován, cítila jsem se provinile. S manželem jsem zachá
zela spíše jako s dospělým synem než jako s manželem a milencem. 
Vždycky jsem mu říkala, co musí udělat, a pak jsem očekávala, že 
to splní. Nikdy jsem se ho neptala, zda to dělat chce. Neříkala jsem 
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mu, že si ho vážím za to, jak zajišťuje rodinu. Proto jsme měli celou 
řadu konfliktů - byla to moje vina. Ani se nedivím, že mi manžel už 
nechtěl pomáhat. Posadil se před tele+vizi a mě vypnul. 

V našem manželství nastal průlom, až když jsem se mu omlu
vila za to, jak jsem s ním v posledních devíti letech zacházela. 
Překvapilo ho to a zpočátku byl nedůvěřivý. Patrně si myslel, že 
se stejně nezměním. Ale změnila jsem se - nebo se o to alespoň 
snažím. 

Nedávno běžel večer v televizi jeho oblíbený seriál. Když jsem 
mu ale zašeptala do ucha, že mám jiné plány, vypnul televizi 
a s úsměvem za mnou přišel. Něco takového jsem udělala poprvé. 
Plánuji více takových překvapení - manžel se to ale nesmí dozvě
dět předem! 

Sandra, Kentucky 

Překvapte ho 
Moc se mi líbil příběh, který mi vyprávěla jedna žena o tom, jak pře
kvapila svého manžela. Bylo to v pátek, v den výročí jejich svatby. 
Vymyslela si důvod, proč si na celý den vzít manželovo auto. Ráno 
manžela odvezla do práce a řekla mu, že ho po práci zase vyzvedne. 
On se chystal vzít ji na večeři do dobré restaurace. 

Když vyšel z budovy, kde pracoval, nastoupil do jejich džípu a na
klonil se k manželce, aby ji políbil. Ona si pomalu rozepínala kabát. 
Nic pod ním neměla! „Opravdu chceš teď hned na večeři," ptala se, 
„nebo pojedeme do hotelu, kde jsem objednala pokoj?" 

Ještě po dvanácti letech na to s manželem vzpomínají. Je to jen jed
na z mnoha vzpomínek, které si nastřádali během let, kdy se snažili 
tvůrčím způsobem přistupovat ke svému sexuálnímu životu. 

Jiná manželka mi říkala, že její manžel s ní k smrti nerad chodil 
nakupovat. Byla to jedna z věcí, k nimž cítil skutečně hluboký odpor. 
Potřebovala novou pračku a sušičku a několik dalších věcí, které by 
nerada kupovala sama. Manžel zatnul zuby a vydal se s ní na nákupy. 
Trvalo to celé odpoledne a on toho měl opravdu dost. Ona ale potře
bovala zajít ještě do jednoho obchodu. Věděla, že muž zaúpí, jakmile 
to zmíní, a proto se rozhodla pro tvůrčí způsob. 

„Miláčku," řekla spiklenecky, „nakloň se ke mně, chci ti něco 
pošeptat." 
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„A co?" 
„Ještě blíž. Ať to nikdo neslyší." 
Její muž se k ní naklonil, jak to jen šlo. Dotkla se ho, ústa téměř 

přitiskla na jeho ucho - bylo to skoro jako polibek - a pak mu svůdně 
zašeptala: „Pokud se mnou zajdeš ještě do jednoho obchodu, udělám 
..., hned jakmile dorazíme domů." Zmínila něco, co měl v posteli vel
mi rád. 

Co myslíte, zašel s ní s rozzářeným obličejem ještě do jednoho ob
chodu? Můžete na to vsadit. To, co pak dělali, dokonce pojmenovali 
podle obchodního domu, který k tomu tehdy zavdal podnět. Nikdy 
nikomu neprozradili, co ten kód znamená (já jsem čestnou výjim
kou), ale kdykoli chce manželka nějakou mimořádnou laskavost, ví 
přesně, co má říci. 

Sex dokáže manželovi otevřít uši lépe než cokoli jiného. 

Dvoření se kameni 
„Pane doktore Lemane," říkáte, „dobře jsem poslouchala, co jste 
v této kapitole říkal o mužské touze po sexu, ale co se týče mého 
manžela, jste úplně vedle. Toho sex se mnou nezajímá ani trochu. 
Myslím, že mu to už léta nefunguje. Já musím o sex žebrat - jsem to 
já, kdo tady umírá touhou. Je mi vůbec pomoci? Proč musí se sexem 
začínat vždycky muži? Cožpak v této věci nemám žádné slovo?" 

Vítejte v patnáctiprocentním klubu. 15 procent žen má přiroze
ný sklon vyhledávat sex. Potřebujete sex, abyste se cítila naplněná, 
častěji, než ho potřebuje váš manžel (nebo než ho váš manžel chce 
poskytnout - za okamžik se k tomu vrátím). V 85 procentech man
želských párů je to muž, kdo usiluje o sex. V 15 procentech je to žena. 
Pokud se manžel vymlouvá, projevíte-li zájem o sex („Teď ne", „jsem 
příliš unavený", „necítím se dobře"), může to mít některé z následu
jících důvodů. 

Sex považuje za něco nečistého 
Možná vyrůstal ve velmi puritánské rodině, v níž platila celá řada 
omezení a kde převažoval názor, že sexuální akt je něco špatného, 
ošklivého a nečistého. Pokud ano, pak je jen pochopitelné, že si tento 
přístup vnesl i do manželství. Pokaždé, když se s vámi miluje, slyší 
svého otce: „Oblékni se. V tomto domě nesmíš chodit nahý." V těchto 
domácnostech je i velmi málo objímání a povzbuzování. Váš manžel 
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potřebuje získat nový přístup k sexu. Bude k tomu ale potřebovat 
vaši pomoc. 

Pokud vyrůstal ve viktoriánské rodině, kde se o sexu nemluvi
lo a kde byl sex vždy vnímán jako něco negativního, mohl by vám 
na cestě k sexuálnímu uspokojení pomoci manželský poradce. 

Byl sexuálně zneužíván 
Sexuální zneužívání je hrozné. Dochází-li k němu v rámci rodiny, 
bývá pocit zrady, zranění a viny ještě hlubší než v jiných případech. 
Pro chlapce, který je veden k tomu, aby neplakal, když ho něco bolí, 
a aby se „choval jako muž", je sexuální zneužívání zničující. Může to 
v něm vyvolat otázky, co vlastně znamená být mužem, a dokonce, 
zda skutečně mužem je. Co jsem tomu muži (nebo ženě) provedl, že mi 
to jako dítěti udělal(a)?'Ti, kdo zakusili sexuální zneužívání, se často 
cítí zahanbení a sami sobě připadají odporní. Sexuální akt v nich pak 
vyvolává hrozné vzpomínky a představy zvráceného sexu. Je-li to váš 
případ, pak byste spolu s manželem měli vyhledat odbornou pomoc. 

Má-li se muž s těmito problémy vyrovnat, bude to vyžadovat čas 
a vedení profesionálního poradce. 

Manžel je homosexuál, který se skrývá v manželství 
Bývá tomu tak častěji, než byste se domnívali. Muž s homosexuálními 
sklony se ožení v naději, že ho manželství zbaví homosexuality. Nijak 
ale netouží po sexu se ženou. Mozek mu neustále plní homosexuál
ní představy. Neexistuje jednoduchá cesta ven z této situace. Pokud 
po vás manžel netouží, nemůžete v něm touhu vyvolat. Žádné sexy 
kombiné to nespraví. 

Pokud ovšem váš manžel přizná, že má nějaký homosexuální 
vztah, případně že ho měl v minulosti, dostává se věc do zcela jiné 
polohy. Musíte se od něj zcela fyzicky oddělit. Potřebujete chránit 
sama sebe. Kde chybí touha, tam ji ničím nestvoříte. Vaše manželství 
nemá valnou naději na úspěch. 

Má tělesný problém 
Pokud přistoupíte k manželovi zezadu, hladíte ho na příslušných mís
tech a jeho motory do minuty neřvou naplno, pak asi potřebuje nové 
baterie. Patrně jde o tělesný problém - manžel by měl podstoupit 
lékařskou prohlídku. 



Čtvrtek 

Cítí se vámi ohrožen a snaží se vás ovládnout 
Vzpomínáte si, jak jsme probírali panovačné muže? Takový panovač
ný muž vás nutí, abyste k němu přistupovala nějakým zvláštním způ
sobem. Naučil se ovládat vás tím, že vám upírá něco, po čem toužíte, 
v tomto případě sex. Snaží se vás tak držet v šachu. Toto ovládání se 
zpravidla netýká jen sexuální oblasti - v jiných sférách života se pro
jevuje rovněž. Může k tomu docházet hrubě panovačným způsobem, 
ale i způsobem velmi jemným. V obou případech ale jde o ovládání. 
Jak se máte zachovat, pokud jste se ocitla v této situaci? 

1. Přestaňte si kupovat svůdné noční košilky. Nijak vám nepo
mohou. Nemučte sama sebe úvahami, v něčem trpím nějakým 
zásadním nedostatkem, protože manžel po mně netouží a ne
chce se se mnou milovat. Zhubnu a koupím si přiléhavou košil-
ku... Neobviňujte sama sebe. Bez ohledu na to, jak zhubnete, 
jak moc o sebe budete pečovat, jak „svůdně" budete vypadat, 
váš manžel o vás zájem jevit nebude. Přestaňte se domáhat 
sexu. Přestaňte se od něj domáhat čehokoli. 

2. Pohovořte si se svým manželem o každé z pěti oblastí, které 
jsem právě zmínil. Řekněte mu, že pokud se ho některá z nich 
týká a chce o ní s někým mluvit, velmi ráda se toho účast
níte. Pokud je o tom ochoten s někým hovořit bez vás, je to 
pro vás rovněž přijatelné. Sdělte mu, že pro vás je řešení této 
otázky velice důležité. Jde přece o zdraví a trvalost vašeho 
manželství! 

3. Míč musí být na jeho straně hřiště. Očekávejte, že manžel za
čne tento problém řešit. Pokud ne, usilujte o řešení agresiv
něji. Řekněte manželovi: „Pro mě je důležité, aby ses zabýval 
tím, o čem jsme mluvili. Pokud by náš vztah pokračoval tak 
jako doposud, mělo by to velice negativní důsledky pro nás 
oba. Je to opravdu vážné." 

Jak projevujete lásku? 
Mám vždy hrůzu z velkých životních událostí. Třeba z našeho pěta
dvacátého výročí nebo z mých padesátých narozenin. Při těchto vý
znamných životních příležitostech od své drahé manželky očekávám 
nějaký zvláštní dárek. Háček je ale v tom, že ona má sklon koupit mi 
něco, po čem hodně touží ona. A zpravidla nás to stojí spoustu peněz. 
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Pět jazyků lásky 
Kterým z nich mluví váš manžel? Kterým 
mluvíte vy? 

slova ujištění 
pozornost 
přijímání darů 
skutky služby 
fyzický kontakt 

Víte, z jakého dárku od Sande jsem měl největší radost? Z kopie 
obálky mé první knížky, zarámované v nádherném rámu. Byl na ní 
nápis „Nejlepší manžel, nejlepší otec, nejlepší autor... Miluji tě!" Byl to 
jednoduchý dárek; možná nestál ani 25 dolarů. Udělal mi nesmírnou 
radost. Podrbal mě přesně tam, kde mě to svrbí. Z tohoto dárku jsem 
poznal, jak moc na mně Sande záleží. 

Jazyk lásky 
Existuje starý příběh o malém kostelíku, který potřeboval nový lustr 
do vstupní haly. Podle sborového zřízení musela být ve sboru sto
procentní shoda, pokud šlo o jakýkoli větší výdaj. Lustr měl stát přes 
2000 dolarů. Hlasování dopadlo 99 ku 1. Opakované hlasování do
padlo stejně. Svolali tedy mimořádné sborové shromáždění. Předse
da staršovstva se postavil a řekl: „Proti je jen jeden hlas. Nechceme 
narušovat tajnost hlasování, ale pokud by si ten člověk chtěl se mnou 
pohovořit o svých námitkách, moc rád mu vyhovím." 
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K jednomu výročí mi koupila hrací automat. Já hrací automaty mi
luji. Tehdy jsem už měl čtyři. Všechny obsahovaly hudbu, s níž jsem 
vyrůstal - všechny rané rockové hvězdy. Jsou to ty staré hrací auto
maty, do kterých jsme jako chlapci kopli, pokud se v nich vzpříčil de-
seticent. Poslouchám z nich Little Richarda, Chucka Berryho, Elvise 
Presleyho („Thank you very much"), Little Anthonyho a The Imperi-
als. Jsou to nádherné připomínky dětství. 

Víte, co mi koupila Sande? Hrací skříň na cédéčka. Říkal jsem si co 
s ní budu dělat? Zpočátku jsem neměl tušení. (0 pár let později jsem 
si tuto hrací skříň zamiloval.) 



Čtvrtek 

Vzadu povstal starý farmář v pracovním oděvu. „To já jsem hlaso
val proti." 

„A v čem vidíte problém?" zeptal se předseda. „Můžete nám to 
vysvětlit?" 

„No," řekl farmář a sundal si klobouk, aby se podrbal na hlavě. „Já 
lustrům nerozumím, ale myslím si, že hlavně potřebujeme nějaké 
pořádné světlo do vstupní haly." 

Ten farmář nevěděl, co je to lustr. On i předseda staršovstva hovo
řili zcela odlišnými jazyky, ačkoli se snažili vyřešit tentýž problém. 
Legrační, leč pravdivý příběh. 

V manželství takové situace nastávají neustále. Muži a ženy mluví 
odlišnými jazyky a používají různé jazyky lásky. Pokud nerozumíte 
jazyku lásky, jímž hovoří váš partner, můžete se dostat do sporu po
dobně jako onen farmář s předsedou staršovstva. Pak jste oba zby
tečně frustrováni. 

Stalo se vám, že vás frustrovalo, že nevíte, jak nejlépe prokazovat 
lásku svému muži? Mnozí z vás patrně znají nádherné dílko mého ko
legy Gary Chapmana. Gary napsal knížku s názvem Pět jazyků lásky.3 

Ukazuje v ní, že každý z nás projevuje lásku a přijímá projevy lásky 
odlišným způsobem. 

Jistě neočekáváte, že se manžel jednoho dne ráno vzbudí a jed
noduše vám oznámí, jakým jazykem lásky mluví. To se sice nestane, 
nicméně není těžké na to přijít. Nač si manžel neustále stěžuje? Čeho 
se týkají jeho slova „ty nikdy..." nebo „ty vždycky..." případně „proč mi 
neuděláš..."? Muži (přiznávám, mě se to týká také) často kňučí jako 
štěňata, když jim šlápnete na packu. 

Chapman říká, že existuje pět výrazných jazyků lásky. Nyní vám je 
shrnu. 

Slova ujištění 
Umí váš partner vyjádřit upřímný kompliment a povzbudit vás? Vy
chvaluje neustále váš vzhled, obdarování, zásluhy či postoje? Pokud 
je to jeho jazyk lásky, je to skvělé. Dostane se vám více komplimentů 
než průměrné manželce a budou míněny velmi upřímně. 

Pozornost 
Projevuje váš manžel lásku tím, že je s vámi, že s vámi tráví čas? 
Všimněte si, že je rozdíl mezi tím, zda pouze zabírá místo na pohovce 
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vedle vás, a skutečnou komunikací, když si k vám přisedne. Pokud je 
jazykem vašeho manžela pozornost, pak je manžel šťastný, může-li 
něco dělat s vámi. Tehdy prožívá největší naplnění. Lidé, kteří hovoří 
tímto jazykem lásky, si neustále dávají schůzky. Vím to velmi dobře, 
protože je to můj případ. Moc rád trávím čas se Sande. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Už to nemohu vydržet. Pořád se jen dívá na televizi. Vza
la jsem si povaleče. Existuje nějaká naděje, že bude někdy dělat 
něco jiného? 

Angela, Arizona 

První otázka: Jaký byl, než jste si ho vzala? Někteří 
muži mají nízké libido a málo energie. Někteří jsou vyloženě 
líní a nechtějí se o nic snažit. Pokud jste si vzala někoho tako
vého..., inu, vzala jste si ho. Co k tomu mám dodat? Měla jste to 
čekat. Pokud se ale tím povalečem stal postupně, může jít o jiný 
případ. 

Druhá otázka: Nemá nějaké problémy v práci? Mnozí muži 
nenávidí své zaměstnání. Chodí do práce, jen protože jim nic 
jiného nezbývá. Postupně jsou stále zatrpklejší a myslí si: Tak 
tohle jsem si nikdy nepředstavoval. Začnou se stahovat ze živo
ta a život jim začne nahrazovat televize. Hltají televizní seriály, 
jako kdyby to byla jediná věc na světě. 

Třetí otázka: Ví o tom, že vám na něm nějak záleží? Nebo má 
pocit, že pro vás nic neznamená? Mnoho mužů žije v Osamě
lém městě. Patrně vás potřebuje mnohem více, než si dokážete 
představit. 

Čtvrtá otázka: Bývaly doby, kdy váš manžel býval pozorný 
a úslužný, kdy vám posílal květiny nebo jiným způsobem pro
jevoval svou náklonnost? Pokud ano, pak se s vaším vztahem 
něco muselo stát. Život a manželství se vyvíjely jinak, než 
předpokládal. 

Potřebujete se dotknout svého manžela, podívat se mu do očí 
a říci: „Miláčku, pozoruji, že se stahuješ ze života, protože tě 
něco zklamalo. Necítíš to také tak?" To je nejlepší způsob, jako 
svou situaci začít řešit. Musíte ale postupovat jemně, aby se váš 
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Čtvrtek 

manžel necítil ohrožen. V takovém případě by se jen ještě více 
stáhl. 

Dárky 
To je jazyk lásky mé ženy. Lze na to přijít poměrně snadno. Sande ne
smírně ráda dává dárky a jde jí to velmi dobře. Působí jí to obrovskou 
radost. Také ráda dárky dostává - z čehož plyne, že já je musím dávat. 

Dávání dárků není záležitost financí. Je to věc pozornosti. Manžel 
vám tímto způsobem dává najevo, že na vás během dne myslí. Když 
se ráno probudíte a máte vedle sebe na polštáři růži, je tím řečeno 
hodně. Znamená to, že vás miluje. Jiné dárky mohou být spjaty se zá
žitky - třeba si vyjedete na romantický piknik nebo se jedete potápět 
(něco, o čem jste již léta snila). 

Skutky služby 
Mnozí lidé vyjadřují lásku tím, že pro druhého něco udělají. Je zde ale 
háček - mnohé páry se neshodnou, jak si rozdělí povinnosti v domác
nosti. Pokud uděláte něco, o čem si partner myslí, že je to tak jako tak 
vaše povinnost, pak tím žádné body nezískáte. Ty získáte pouze teh
dy, uděláte-li něco, co se od vás neočekává. Vy to uděláte čistě z lásky 
k partnerovi. Příkladem skutku lásky může být, když vám manžel 
ráno omete auto od sněhu nebo když vám vynese ze suterénu těžký 
koš s vypraným prádlem. 

Fyzický kontakt 
Toto je můj druhý jazyk lásky - má žena by vám to jistě potvrdila. 

Rád se dotýkám Sande a moc se mi líbí, když se Sande dotýká mě. 
Fyzickým kontaktem ale nemíním pouze sex. Jsou to i polibky, držení 
se za ruku, objímání a poplácávání po zádech. Nás, kdo milujeme fy
zický kontakt, obšťastňuje cokoli podobného. Pokud je jazykem lásky 
vašeho manžela fyzický kontakt, nebude se cítit naplněn či milován, 
pokud se mu ho nedostane - a to v hojné míře. 

Na co si váš manžel stěžuje? Z toho poznáte, co je jeho jazykem 
lásky. 

Stěžuje si, že o něm nikdy neřeknete nic hezkého? Že už jste 
mu dlouho nenapsala žádný sladký vzkaz? Pak je to asi muž, který 
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Pochopte, že manžel je jako tuleň, který čeká na dvoukilovou rybu 

Úkoly na čtvrtek 
1. Líbejte ho. Nikoli pouze letmými 

polibky, ale polibky typu „Toužím 
po tobě". 

2. Hrajte si na detektiva. Pozorujte 
svého manžela. Kdy se cítí nejvíce 
milován? Jak to poznáte? 

3. Řekněte mu „Miluji tě" způsobem, 
který ho osloví ze všeho nejvíc. 

4. Riskujte. Opusťte svou zónu 
bezpečí. Překvapte ho. 
(Ostatní nechám na vaší 
představivosti.) 
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potřebuje slova ujištění. Sladká slova jej potvrzují v jeho mužství. 
Potřebuje od vás slyšet „to se ti opravdu povedlo, udělal jsi mi ra
dost". Rád slyší ujištění, že jste ráda, že právě on je vaším manželem, 
milencem a přítelem. 

Stěžuje si na to, že s vámi nikdy není sám? Že se neustále věnujete 
dětem a že už si ani nevzpomíná, kdy jste byli o víkendu sami? Z toho 
můžete bezpečně poznat, že je to člověk, pro nějž je velice důležitá 
pozornost. Rozhodnete se investovat více času do svého manželství 
a do svého partnera, nebo pojedete dál a jeho odstavíte stranou? 
(Mohu vám zaručit, že se s tím nesmíří nadlouho.] 

Řekl vám manžel: „Vloni jsi mi dala nové golfové hole. A letos do
stanu k narozeninám jen nové ručníky?" Pak je to zřejmě člověk, pro 
kterého jsou důležité dárky. 

Říká: „V úterý jsi mi dělávala k snídani lívance, a už je neděláš"? 
Z toho můžete usoudit, že je to muž, pro kterého jsou důležité skutky 
služby. 

Stěžuje si, že máte málo sexu? Pokud ano, pak říká: „Dotýkej se mě, 
miluj mě, usiluj o mě." Jsou pro něj důležité fyzické doteky. 

Může člověk hovořit více jazyky lásky? Nesporně. Pro mě jsou dů
ležité jak pozornost, tak fyzické doteky. Pro Sande jsou důležité jak 
dárky, tak skutky služby. Můžete tedy udělat další krok k pochopení 
svého manžela a zjistit, jakým jazykem lásky hovoří. 



Čtvrtek 

Klidně to zopakuji: Muži jsou tupí 
Když jsem žádal Sande o ruku, byla má sestra vdaná a bydlela v jiném 
městě. Bratr dokončoval vysokou školu. Nikdo si mě nevzal stranou 
a neporadil mi: „Chceš-li požádat ženu o ruku, udělej to tímto způso
bem." Vůbec jsem netušil, že bych měl udělat něco romantického -
třeba vzít svou dívku do pětihvězdičkové restaurace. Víte, jak jsem 
to udělal? Dal jsem Sande zásnubní prsten na poli za domem svých 
rodičů. 

Když si na to vzpomenu teď, kroutím hlavou sám nad sebou. Jak 
jsem mohl být tak tupý?! Svatá prostoto! Jsem rád, že mě Sande 
neodmítla. 

Po čtyřiceti letech manželství už toho vím o romantice více. Měl 
jsem tu nejlepší učitelku na světě - svou ženu Sande. 

Víte, muž je od přírody mizerný milenec. Nerozumí ženám a ani 
netuší, jak jim začít rozumět. Potřebuje, abyste mu byla něžnou mi
lenkou, která ho povede a která mu dá bezpodmínečnou lásku. Pokud 
tak učiníte, budete mít manžela, který se vrátí domů a uvaří večeři, 
až budete mít chřipku - i když to budou třeba jen makaróny se sý
rem. Bude otcem, kterému nevadí, že se na něj děti lepí jako med, 
a bude se s nimi prát, abyste mohla v klidu připravit večeři. Pomůže 
vám vyřešit problém s počítačovým programem, odtáhne popelnici 
na chodník. Bez námitek umyje nádobí a uklidí kuchyň. Namasíruje 
vám záda, když ho o to požádáte, a bude na vás hledět očima plnýma 
lásky. 

Znáte ženu, která by po něčem takovém netoužila? 
Potřebujete k tomu jen trochu pochval a povzbuzování. Váš tuleň 

se pak vynasnaží předvést vám vše, co dokáže. Jen ho nezapomeň
te odměnit dvoukilovou rybou, až skončí představení. Zaveďte ho 
do ložnice, zamkněte a dejte mu vše, co máte. 

Díky takovému jednání budete mít od pátku nového manžela -
a budete rovněž mnohem šťastnější manželkou. 
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Jen skutečná žena dokáže dodat muži 
pocit, že je skutečný muž 

Jak můžete otevřít srdce svého muže, proměnit svůj milostný život 
a udělat ze svého muže rytíře, o němž jste vždy snila? 

Nedávno jsem hovořil s matkou jedné čtvrťačky. Její dcera se lišila 
od všech spolužaček. Matce řekla: „V naší třídě jsou děvčata, kterým 
říkám Růžová stuha. Ty si rády hrají s panenkami, rády se strojí a hra
jí si na to, že jsou vdané. Pak tam máme dívky typu Hannah Monta
na, které si rády hrají na to, že jsou rockové hvězdy. Já nepatřím ani 
do jedné z těchto skupin. Mnohem raději si hraji s chlapci. Ti každému 
řeknou, co si myslí, a neflákají se." Tatáž dívenka (vážící pouhých 25 
kilogramů) hrála po vyučování fotbal s chlapci ze třetí až páté třídy. 

Když se celá tato parta sešla, mohli jste slyšet následující: 
Matt: „Na tu holku nebude nikdo sahat, jasný?!" 
„No samo," přidal se Corey, „ať si to někdo zkusí!" 
Nejenže ti hoši vzali dívku mezi sebe, ale hráli s ní rádi. Zajíma

vé ovšem je, že se okamžitě změnili v její ochránce, v rytíře. Vedl je 
k tomu někdo? Ne, tak byli stvořeni. „Chraň dívku" bylo od narození 
vtisknuto do procesorů v jejich mozku. Nechtěli, aby se jí něco stalo. 

Když se tato dívka dostala k míči a utíkala s ním kupředu, všichni 
chlapci ji povzbuzovali. A když se rozdělovali do týmů, obě skupiny 
chtěly, aby hrála s nimi. (To vše probíhá v období, kdy hoši dívku 
praští, aby si získali její pozornost, pokud se jim líbí.) 
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Pátek 

Netoužíte po někom takovém? Po ochránci? Po rytíři, který chce, 
abyste byla na jeho straně? Podobně jako ti chlapci, kteří byli samo
zvanými ochránci své drobné kamarádky, i váš manžel (který má 
ve svém mužném těle stále chlapecké srdce) vás chce chránit a být 
vaším rytířem - přestože mu musíte občas naleštit brnění, má-li se 
lesknout tak, jak se patří. 

Muži bývají někdy mlčenliví, ale to neznamená, že by postrádali 
hloubku. Přijímají od vás informace, přemítají nad nimi a analyzují je 
logicky ze všech hledisek, která je napadají. I to patří k jejich ochra
nářskému instinktu. Patří to k povaze této šelmy. 

Vzhůru, Beethovene, paní Amerika je zde! 
Tato kniha obsahuje několik citlivých pasáží, které se vám nemusejí 
zamlouvat. Toto je jedna z nich. Jak vím předem, že se vám asi ne
bude líbit? Protože jsem už veterán, co se týče přednášek ve všech 
částech naší země. Reakce je vždycky stejná. Hovořil jsem o sexu v te
levizních diskusích. Dostal jsem se na místa, kam moudří muži raději 
nechodí. Jak se zpívá ve staré písni Brooka Bentona: „Blázni se hrnou 
tam, kam se andělé bojí vstoupit." Ano, takový jsem já. 

Jsou ženy, které se naježí, slyší-li, že by měly dát muži přednost, 
protože mají dojem, že tím by se ocitly v podřadném postavení. Čas
to mají k těmto pocitům dobré důvody. (Hodně to souvisí s tím, jak 
s nimi jednal otec. Přiznejme si, že muži po staletí jednali s ženou 
jako s rohožkou, takže se není čemu divit.) Tak se ale cítit vůbec ne
musí. A berou-li to takto, pak to jejich manželství vůbec neprospívá. 

Dovolte, abych shrnul, co jsme zatím v knize probrali. Je zřejmé, 
že muži a ženy nejsou stejní, byť mají stejnou společenskou hodno
tu. Dáte-li svému manželovi přednost, neznamená to, že se stane
te rohožkou. Pouze si počínáte moudře. Nedávno jeden fotbalový 
trenér přímo na kameru řekl: „Netvrdím, že máme nejlepší hráče 
v lize, ale jsem přesvědčen, že máme ty nejchytřejší hráče v lize." 
Zajímavé je, že až do této chvíle, kdy píšu tyto řádky, jeho klub v lize 
neprohrál. 

I ve hře zvané manželství si musíte počínat chytře. Potřebujete se 
zbavit svých společensky podmíněných reakcí a svého rozhořčení. 
Pokud si budete neustále říkat Proč bych měla dělat první krok zrovna 
já? Proč bych mu měla dávat přednost? Co to je za logiku? Žijeme snad 
v pravěku?, můžete vše rovnou vzdát, protože tak jako tak přispějete 
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Jen skutečná žena dokáže dodat muži pocit, že je skutečný muž 
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k rozvodovým statistikám. Nesmíte dbát na nevěřícné otázky přítel
kyň: „Co že to pro Boba děláš?" 

Zkuste k tomu přistupovat takto: Řiďte se jednoduchými (byť ne 
snadnými) zásadami, obsaženými v této knize. Dejte manželovi tro
chu a pak pozorujte, zda vám to vrátí. Manžel je stvořen k tomu, aby 
se o vás staral. Chce, abyste byla šťastná; chce vás ve všech oblastech 
potěšit. Potřebuje však, abyste mu dodala pocit důležitosti, aby věděl, 
že si ho vážíte, že ho milujete. Potřebuje, abyste ho uspokojila. Váš 
šťastný a uspokojený manžel se bude moci přetrhnout, aby pro vás 
byl dobrým manželem. 

Jste silná žena, schopná se rozhodovat. Dokážete dělat osm věcí 
najednou rychlostí, kterou vám manžel může jen závidět (a které se 
i trochu obává). Proč byste se tedy měla cítit ohrožená, zneužívaná, 
druhořadá? 

Dnes mohou ženy zaujímat nejrůznější postavení. Mohou být lékař
kami, pilotkami, matkami v domácnosti, učitelkami. Dokonce mohou 
z domova řídit nakladatelství. Dnes se jim nekladou žádná omezení. 
S touto prakticky neomezenou svobodou ale přišlo i jedno z největ-
ších nebezpečí pro manželství - otázka „Co z toho budu mít já?" 

Jsem žena, dejte si pozor! 
Pokud chcete mít od pátku nového manžela, potřebujete pochopit, 
jak úžasný vliv na svého muže máte. Slova, která říkáte, způsob, ja
kým se ho dotýkáte, úcta, kterou mu prokazujete, způsob, jak mu 
nasloucháte - to vše na něj má obrovský vliv. 

Pokud jste přesvědčena, že pro svůj život muže nepotřebujete, pak 
se nevdávejte. Žijte si stylem svobodné ženy. Spousta lidí tomu dává 
přednost - mohou přijít a odejít, jak se jim zachce; musí krmit jen 
své rybičky. Žádné spory o ovladač od televize, účet je pouze na jedno 
jméno, člověk může myslet jen na sebe, na nikoho jiného. 

Dnes je rovněž řada ženatých a vdaných lidí, kteří žijí stejným sty
lem jako svobodní. To ovšem není žádné partnerství. Jsou vlastně jen 
spolubydlící. 

Kdysi bývalo zřejmé, že muži vedou rodinu. Dnes rozhodují 
ženy - o tom, jak se budou utrácet peníze, jak se budou platit účty 
atd. Položím vám otázku: Je důležité, kdo spravuje finance, pokud 
je za elektřinu zaplaceno a pokud máte jistotu, že uprostřed zimy 
nezůstanete bez topení? 



Pátek 

Podle průzkumů dnes účty platí spíše ženy než muži. Ještě před 
dvaceti lety tomu bylo jinak. To vyvolává spoustu otázek nad tím, kdo 
v rodině rozhoduje. 

Mluvím-li o vedení, často používám analogie s ovcemi.1 Povolání 
pastýře je jedinečné. Každý pastýř má svůj způsob, kterým se o ovce 
stará a kterým je vede. My se domníváme, že ovce jsou tupá a bez
branná zvířata. Ve skutečnosti jsou chytřejší, než si myslíme. Kdyby 
se do pastýřových šatů oblékl někdo jiný a kdyby někdo ovcím pustil 
nahrávku hlasu původního pastýře, ovce by se nenechaly ošálit. Mož
ná by si nového pastýře prohlížely, ale nepřišly by k němu. Následo
valy by pouze toho pravého. 

Nyní vám položím otázku. Dělalo bývám problém následovat dob
rého pastýře, který by byl ochoten se pro vás obětovat? Který by se 
neostýchal zajít vám do drogérie koupit dámské vložky, když je na
léhavě potřebujete? Aby muž něco takového udělal, musí mu více 
záležet na vás než na tom, že si bude připadat trapně. A takový muž 
že by s vámi jednal jako s rohožkou? Kdepak. 

Proč tedy s vedením dělat takový problém? Jeden z mých kama
rádů často vtipkuje: „Moje žena mě ustanovila vedoucím už dávno." 
Berete manželství jako soutěž? Musíte mít poslední slovo? Řeknu 
vám to na rovinu: Pokud ve vašem manželství někdo vyhrává, pak 
oba prohráváte. 

Chcete žít šťastně až do smrti, nebo ne? „Mně to ale nesluší v těch 
princeznovských róbách s nafouklými rukávy," říkáte. 0 to přece ne
jde. Jde o to, zda chcete být milována, uznávána, zda chcete, aby o vás 
manžel pečoval, aby vás zajišťoval a chránil. Chcete, aby reagoval 
na vaše potřeby? Toto vše získáte, pokud se budete řídit zásadami, 
obsaženými v této knize. Právě tohle můžete získat. Půjdete-li opač
ným směrem, dospějete k hněvu, hořkosti, zklamání a rozvodu. 

Hovoří ženy 

Už léta jsem vaší fanynkou. Velice se mi líbila kniha Born to Win 
(Zrozen k vítězství); vypráví totiž i můj životní příběh. Dobře 
se mi pracuje s detaily, miluji čísla, ráda řeším problémy. A vím 
o sobě rovněž, že jsem kritická. 

Loni měly naše děti ve škole krizí. Máme dvě chytré dcery, 
dvojčata. Nicméně loni měly ve škole velmi špatné výsledky. 
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Jen skutečná žena dokáže dodat muži pocit, že je skutečný muž 

Nakonec jsme přišli na to, že nechávaly své úkoly nedokončené, 
protože se bály kritiky své matky. Nebylo pro mě snadné si to 
připustit. 

Mojí kritikou trpěl i můj manžel. Viděla jsem mu to na očích. 
Stal se chladným a zamlklým. 

Teď se moc a moc snažím, abych nebyla tolik kritická. Než v ně
jaké situaci zareaguji, snažím se zastavit se a zamyslet se nad 
rozumnějšími reakcemi, než jaké jsem měla dříve. Musím přiznat, 
že když jsem unavená a v napětí, začnu opět reagovat kriticky. 
Nicméně si myslím, že jsem udělala radikální obrat. Nyní jsem to 
já, kdo se jako první omlouvá jak manželovi, tak našim dvojča
tům. Děkuji za vaši moudrost. Moc a moc nám pomohla. 

Naomi, Nové Mexiko 

Ohlédněte se 
Ohlédněte se přes rameno. Teď hned. Jsou tam matka s otcem, kteří 
vás pozorují? Nepatří ty kroky, které za sebou slyšíte, otci či matce, 
kteří vás přišli zkontrolovat? Jak jste se naučila být tou ženou, kterou 
jste dnes? 

Vaše soukromá logika - to, jak se díváte na svět - se vytvářela, 
když jste vyrůstala. Jak váš otec jednal s vaší matkou? Jak jednala 
matka s otcem? Používala svou výřečnost k tomu, aby otce přinu
tila plnit doma různé úkoly? Neubližoval otec matce - slovně nebo 
i fyzicky? Nebo jste vyrůstala v ukázkové domácnosti, v níž se otec 
s matkou nikdy nehádali a byli pro vás vzorem vzájemného podřízení 
se, vzájemné úcty a lásky? 

V takové ukázkové domácnosti vyrůstal málokdo z nás. V důsledku 
toho si většina z nás nese určité zatížení. Do manželství jste si vnesla 
určité představy o tom, jací muži jsou. Pokud jste vyrůstala v mizer
ném prostředí a neměla jste s otcem dobrý vztah, bude váš manžel 
trpět. Proč? Protože se na něj budete dívat těmi brýlemi, jakými jste 
se dívala na svého otce. To, jak se díváte na svého otce, nějakým způ
sobem ovlivní to, jak vnímáte i rady obsažené v této knize. 

Pokud radím, abyste obětovala trochu svého času a udělala man
žela svou prioritou, jaká reakce se ve vás ozývá? Je to „proč bych to 
dělala", nebo „aha, něco mohu dělat jinak. To je dobrý nápad. Chápu, 
proč je to důležité". 

147 



Pátek 

Pokud patříte mezi ženy, které si řeknou „proč bych to dělala", je 
pravděpodobné, že jste neměla takového otce, jakého jste potřebova
la, a vytvořila jste si negativní pohled na muže obecně. Váš manžel je 
chudák - nemá totiž šanci. Ať udělá cokoli, stejně ho odstřelíte. 

Platí váš manžel za to, co ve vašem životě způsobil (nebo nezpůso
bil) jiný muž? Nadáváte svému manželovi, protože otec nadával vám? 
Jaké zkušenosti jste udělala s muži ve své minulosti? 

Nejste součástí problému? Neublížil vám otec? Pokud ano, nastal 
čas, abyste mu to odpustila - dříve, než vám to zničí manželství. Jdě
te za manželem a řekněte mu: „Omlouvám se. Uvědomila jsem si, že 
jsem ti po léta ubližovala, protože můj otec ublížil mně. Velice jsem 
chybovala. Nechci tak pokračovat a potřebuji tvou pomoc. Sama to 
nezvládnu. Velice tě miluji a vím, že jsi jiný, než byl můj otec. Litu
ji, že jsem s tebou jednala, jako bys byl stejný. Mohli bychom začít 
znovu?" 

Vše začíná podřizováním se jeden druhému. 

Boj s tímto nepříjemným slovem 
Začnu takto: Muži, podřizujte se svým ženám. 

Zpozorněli jste? Jsem starý, poněkud při těle, mám pět dětí a dvě 
vnoučata. Nyní jsem hrdým vlastníkem karty Medicare. Nicméně ne
jsem tak starý, jak se domníváte. 

Víte, co nastane, jakmile na přednášce použiji slova podřízenost? 
Ženy začnou mručet a mužům se chce tleskat. Čím to? 

Ženy toto slovo nesnášejí. Mají k tomu dobrý důvod. Pokud mě po
zve skupina žen jako řečníka a já ohlásím název své přednášky - „Jak 
být podřízenou ženou" - bojím se, aby mě nevyhnaly. Kdyby pohledy 
mohly zabíjet, byl bych provrtán kulkami během dvou vteřin. 

Já slovo podřízenost miluji. Jako muž jsem poznal řadu lidí, kteří 
mi řekli: „Poslyšte, Lemane, vy jste hlava, vy máte vést rodinu." Já ale 
vím, že mám-li být takovým mužem, jakého si rodina zaslouží, musím 
se podřizovat své ženě. Mám-li ji vést, musím se jí podřizovat. Musím 
ji znát; musím vědět o jejích zvláštnostech. 

Proč bychom neměli usilovat o vzájemnou podřízenost? Proč 
se jí tolik obáváme? Vám, kdo jste věřící, jde přece o to, abyste byli 
podřízeni Bohu. Podřízenost Bohu vám dovoluje být podřízeni sobě 
navzájem. Nikde v Bibli se nepíše o tom, že ženy by měly mužům po
sluhovat nebo se vůči nim chovat submisivně. Apoštol Pavel hovoří 
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jasně: Máme se podřizovat sobě navzájem - o to jde v manželství 
především. 

Ale ať už jste věřící, nebo ne, řeknu to naprosto jasně: Muži by 
měli milovat své ženy natolik, že by byli ochotni nechat se kvůli nim 
zastřelit. Musí být ochotni zemřít, aby svým ženám zachovali život. 
(Znám muže, kteří by se zachovali stejně, i pokud by šlo o jejich děti.] 
Tak se chová skutečný muž. Skuteční muži, kteří patřili k newyor
ským hasičům, vběhli 11. září do hořících budov. Skuteční muži, otco
vé rodin, tam šli, protože věděli, že je jich tam zapotřebí. 

Dnes ale není snadné skutečné muže nalézt. 
Jako psycholog si velice dobře uvědomuji, že mnohé páry, které 

dnes vstupují do manželství, pocházejí z dysfunkčních rodin. Tito 
lidé nejsou schopni podřídit se čemukoli - bouří se už proti samotné 
představě podřízenosti. Máte-li manžela, který nevyrůstal v rodině, 
kde si otec s matkou vzájemně naslouchali, kde k sobě navzájem měli 
úctu a kde se milovali, máte-li manžela, který zakoušel, jak se rodi
če denně navzájem ponižovali, co vás vede k myšlence, že ve vašem 
manželství to bude vypadat jinak? Váš manžel je v jádru stále tím 
malým chlapcem, jakým byl kdysi. Ukažte mi, jaký byl jako dítě, a já 
vám ukážu, jaký je jako manžel. 

V určitých situacích může dojít k proměně. Změnu mohou navodit 
zdravotní problémy, traumatické zážitky, duchovní prožitky... Ve vět
šině vztahů ale dostanete to, co vidíte. Jsou muži, kteří zneužijí přiro
zeně submisivní ženu a začnou s ní jednat jako s občanem druhého 
řádu. Taková žena je nejlepší kandidátkou na to, aby v sobě rozvinula 
osobnost mučednice. Přítelkyně nad ní budou žasnout a budou jí 
říkat: „Nechápu, jak něco takového vydržíš." Takovou ženu psychicky 
naplňuje to, že se dokáže vyrovnat s odporným jednáním svého man
žela. Je to správné? Rozhodně ne. 

Mnoho lidí je přesvědčeno, že podle Bible mají být ženy podřízeny 
mužům. Tak tomu však není. Pavel říká, že se máme podřizovat jedni 
druhým.2 

Jak taková vzájemná podřízenost vypadá? Znamená to, že zahr
nete manžela do svého rozhodování. Pokud jste se rozhodly, že mu 
připravíte překvapení a předěláte celý byt, a pokud ho postavíte před 
hotovou věc v přesvědčení, že jemu je to jedno a byt je koneckonců 
vaše doména, pak se hodně rychle zastavte. Vašemu muži to pravdě
podobně jedno není. Možná neví, které barvy vzájemně ladí (a toto 
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je mu možná opravdu jedno), ale určitě mu není jedno, jak to u vás 
doma vypadá. 

Tento týden se mě Sande ptala, zda může podepsat šek pro mla
dou ženu, která se chystá na vánoční misijní výjezd do Afriky. Možná 
si říkáte: „To si snad děláte legraci. Vaše žena vás musí žádat o povo
lení, zda smí podepsat šek?" Ne, Sande mě nemusí žádat o nic. Na še
kové knížce je její jméno - stejně jako moje. Protože ale má ke mně 
úctu a protože účty u nás doma platím já, považuje za správné se mě 
zeptat. A konkrétně mi řekne, co hodlá udělat: „Ráda bych tu mladou 
ženu povzbudila tím, že jí pošlu několik set dolarů. Nemáš nic proti 
tomu?" A já jí vždycky poděkuji, že se zeptala. 

Oč jde především, je vzájemná podřízenost a úcta. Takový postoj je 
v zájmu vás obou. Protože účty platím já, zasloužím si vědět, jak má 
manželka utrácí peníze. Pak se nám nestane, že bychom vypisovali 
nekryté šeky a platili zbytečné pokuty. 

Hovoříte se svým manželem uctivě? Nebo ho sekýrujete a jednáte 
s ním jako s dítětem? Některé ženy jednají s manželem jako s tře
tím či čtvrtým dítětem - a pak si stěžují, když se manžel podle toho 
chová. 

Rozumná žena hovoří se svým manželem uctivě. Mohou třeba se
dět v sobotu ráno u snídaně a popíjet kávu. „Vím, že teď na to není 
čas, a chápu, že v práci toho máš teď tolik, že se do toho nemůžeš 
pustit, ale byla bych moc ráda, kdybychom někdy mohli upravit za
hradu vzadu za domem. Teď si to sice nemůžeme dovolit, ale budu 
moc ráda, až to jednou dokončíme." 

Pokud je její manžel z psychologického hlediska zdravý, pokud 
není poškozen tím, že vyrůstal v násilnickém prostředí, chopí se této 
výzvy. Taková slova jsou totiž jako benzin, který je potřeba k zážehu 
jeho motoru. Muž se změní ve čtyřletého chlapce, který chce překva
pit matku a učinit ji štástnou. 

V čem ta žena jednala správně? Zmínila všechny důležité faktory. 
Svou prosbu vyslovila jasně. Můžete se vsadit, že tento muž udělá 
vše, aby jí vyhověl. Cožpak právě toto není vzájemná podřízenost? 

Mnohé ženy mají rády masáže - na nohou nebo na hlavě. Niko
li však má milá žena, paní Spořádaná. Ta masáže ráda nemá. Zato 
má ráda škrábání - lehce, jen konečky nehtů - v podobě velkého S. 
Jak to vím? Protože se podřizuji své ženě. Když jsem kráčel špalírem 
po podlaze poseté květinami, přijal jsem jako svůj celoživotní úkol, že 
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budu poznávat Sande. Že ji budu milovat tak, jak si to ona přeje a jak 
to potřebuje. 

Podobně jste i vy, když jste řekly své „ano", na sebe vzaly úkol 
uznávat, ctít a potěšovat svého manžela. Není to snadné, ale je to 
prosté. A vede to k úžasným výsledkům. 

Zeptejte se doktora Lemana 
Otázka: Manžel všude chodí pozdě. Minulý týden jsem ho upo
zorňovala, že naše dcera má ve 4 hodiny vystoupení. Dorazil 
ve tři čtvrtě na pět, když už bylo po všem. Dokonce zmeškal 
i sólo, které Megan hrála ve školní hře poprvé. Rozplakala se. 
Jak mám své dceři vysvětlit, že tatínek propásl něco, co je pro 
ni tolik důležité? 

Deanna, Toronto 

Odpověď: Vy nemusíte vysvětlovat nic. Vysvětlovat musí váš 
manžel. Nechte míč na té straně hřiště, kam patří. Přišla jste 
snad pozdě vy? Ne, byl to váš manžel. Možná se vás dcera ze
ptá: „Jak to, že táta nepřišel na moji hru včas? Byl tam Danny 
(mladší bratr), byla jsi tam ty, ale táta tam nebyl." Chytrá matka 
odpoví: „Miláčku, já nevím. Na to se budeš muset zeptat táty." 
Ať váš manžel vidí její slzy a ať si její otázky vyslechne on sám. 
To je jediný způsob, jak ho přimět, aby na takové akce chodil 
včas. 

Upravte svůj sen 
Jak jste si ve svých snech představovala dobrého manžela? Když se 
ohlédnete, neměla jste tak trochu postoj Polyanny? Měl to být ro
mantický rytíř, který by vás uchopil do náručí a vnesl do svého domu, 
každé ráno by vám nosil čerstvé květiny, denně by vás zahrnoval lás
kyplným vyznáním. Pokud jste snila o takovém muži, budete muset 
ze svého snu slevit, protože něco takového prostě nenastane. Chcete 
po svém mužském stvoření, aby byl něčím, čím není. 

Nedávno se v našem sboru konaly dvě oddělené akce - večer pro 
muže a večer pro ženy. Na večeru pro muže byl řečníkem basketba
lový trenér. Měli jsme k tomu vepřová žebírka, která snad ani nebyla 
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z tohoto světa. Když nastal čas k jídlu, jeden muž řekl typicky muž
ským způsobem: „Chlapi, poslouchejte mě. Projdeme těmito dveřmi, 
vezmeme si každý svou porci, a vrátíme se tamtěmi dveřmi." 

Zatímco jsem s ostatními chlapy čekal ve frontě, všiml jsem si, že 
na stole je několik mís se salsou. Vedle mís byly vysypané hranol
ky - ne na ubruse, ne v pytlíkách, ale jen tak nasypané vedle salsy. 
Pomyslel jsem si: To by se paní Spořádané vůbec nelíbilo, a musel jsem 
se usmát. 

Minulou neděli se konal večírek pro ženy. Tři týdny předem do
staly ženy zvací brožurku, kde se psalo: „Bude to doba, kdy budete 
moci zanechat předsvátečního shonu a kdy si budete moci užít pěkné 
chvíle, daleko od každodenních starostí." 

V neděli dopoledne jsem po bohoslužbě dostal lístek s tímto 
sdělením: 

„Pozor, jde o překvapení. Dnes večer budeme podávat večeři 
na večírku pro ženy. V pět hodin se shromáždíme v prostorách 
dětské besídky. Vezměte si bílou košili a kravatu." 

Řekl jsem si to zvládnu - půjdu tam a budu podávat večeři. Nic
méně nemám bílou košili. Vzal jsem si tedy modrou a k ní červenou 
kravatu. Upravil jsem se, jak nejlépe jsem dovedl. 

Dorazil jsem podle instrukcí přesně v pět hodin. Pak jsme se my 
muži společně přemístili tam, kde měly ženy slavnostní večeři. Když 
jsem viděl výzdobu, musel jsem se trochu usmívat. Víte, kdo ji obsta
ral? Sama paní Spořádaná. Musel jsem uznat, že celková atmosféra 
byla skvělá. 

Když jsem vplul do sálu s tácem, ozval se od stolu č. 9 potlesk. Byla 
tam má žena a tři z mých dcer. Usmívaly se od ucha k uchu, když 
mě spatřily, jak jsem se vyfiknul a jak teď v modré košili s červenou 
kravatou podávám večeři. (Byl jsem jediný; všichni ostatní muži měli 
skutečně bílé košile.] Celý večer jsem si mumlal: „Servírovat zleva, 
uklízet zprava." Naštěstí jsem neupadl a neudělal ze sebe šaška. 

Když se večírek chýlil ke konci, prodávaly ženy výzdobu, na níž má 
žena pracovala celou věčnost. Jaký kontrast proti večírku pro muže, 
při němž byly hranolky jen tak vysypané na stůl! 

Můžete se celý život snažit udělat ze svého muže někoho, kým 
není. Nebo ho můžete nechat být tím, kým je. Já nechci měnit pohlaví. 
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Rád se dívám na fotbal a říhnu si, když se nacpu pizzou. Jsem takový, 
jakým chci být. 

Váš manžel chce být vaším šampiónem. Touží vědět, že si ho vážíte 
za to, jak zajišťuje rodinu - nebo za to, že domů přinese štiku. Aha, vy 
nerada rybaříte. Co se týče ryb, máte ráda lososa, jemně grilovaného, 
nejlépe v dobré restauraci, kde jsou prostřeny alespoň tři vidličky. 
Nicméně víte, že váš manžel rybaření miluje. Mohla byste vyhledat 
rybářský srub, který by se manželovi líbil a kde by byl pěkný krb, 
před nímž byste se vy dva mohli pěkně stulit? Jistě, mohl by si tam 
zajet s kamarády. Při vší úctě k nim by tam ale raději jel s vámi. 

Kdybyste mi dali na vybranou, zda někam jet s kamarády, nebo 
s mou ženou, vždycky bych se rozhodl pro manželku. 

Mít od pátku nového manžela není žádná velká věda. Vaše inves
tice se vám zpravidla vrátí. Koupili jste si s manželem plazmovou 
televizi? Ta toho pro vaše manželství mnoho neudělá. Proč trochu 
času a peněz neinvestovat do sebe navzájem? 

Co jste řekla o svém 
muži 

Miluji tyto maličkosti: 
„Manžel mi nikdy nepřipadal tak sexy, 

jako když vylezl s rozcuchanou hlavou 
ze stanu, který postavil v obýváku, 
aby si udělal ,chlapskou noc' s našimi 
dvěma pětiletými chlapci - dvojčaty." 

„Každou sobotu ráno mi manžel přinese 
do postele čerstvě vymačkanou 
pomerančovou šťávu. Ví, že ji miluji. 
Dodává mi to pocit, že mě miluje. 
A kromě toho, milý Leonarde 
DiCaprio, na mého muže nic 
nenajdete." 

„Moc mě těší, že manžel hraje v pátek 
večer s dětmi deskové hry a já si 
mohu trochu vydechnout." 

153 



Pátek 

Není vaše přítelkyně - je to váš manžel 
Opět vám to řeknu naprosto otevřeně. Je to váš manžel, nikoli vaše 
přítelkyně. Dovolíte mu, aby byl muž? To bylo pohlaví, za něž jste se 
dobrovolně provdala, nebo snad ne? 

Až vám bude manžel líčit, co prožívá v práci, nebude si při tom 
utírat slzy. Neotevře se vám úplně. Trochu vám napoví a pak si počká, 
jak na to zareagujete. Když jsem měl jednou urologický problém, tr
valo mi osm dní, než jsem o tom Sande řekl. Váhal jsem, protože jsem 
věděl, že si bude dělat starosti, a to jsem jako její ochránce nechtěl. 
Proto jsem jí to řekl, až když jsem si zašel k lékaři a když jsme našli 
řešení. 

Nezapomínejte, že vy máte spoustu přítelkyň, ale on nemá nikoho. 
Má jen vás. Někdy se vám děti pletou do intimního života (prožívají 
to páry na celé této planetě). Někdy už prostě nemůžete a myšlenky 
na intimitu vás vůbec nelákají. 

Co si počnete? Můžete ignorovat potřeby svého manžela. Můžete 
jich využít a přinutit manžela, aby pro vás ten den něco udělal. (Obojí 
po čase vede ke stejně katastrofálním koncům.) Nebo můžete vymys
let tvůrčí plán, který vás oba uspokojí. 

Váš manžel není vaše přítelkyně, proto netouží slyšet detailní 
zprávu o celém vašem dni. Nicméně potřebuje ujistit, že je vaším 
mužem. Že je pro vás v životě prioritou. Když mluvíte s manželem 
a vyruší vás děti, řekněte: „Musíte počkat. Teď mluvím s tatínkem." 
Jistě jim to dojde. Ti malí špunti nejsou hloupí. Aha, rozumím. Táta je 
tu nejdůležitější. A tak i když vás děti přerušily, dala jste jasně najevo, 
kdo má přednost. Manžel si všimne, že nejen říkáte, že vám na něm 
záleží, ale také podle toho jednáte. Potřebuje vědět, že za ním stojíte. 

Úkoly na pátek 
1. Zamyslete se nad vlastním dětstvím. 

Jak vaše matka jednala s otcem? 
A jak jednal otec s matkou? Jak 
jednal s vámi? Jak tyto prožitky 
ovlivnily způsob, jímž jednáte se svým 
mužem? 

2. Rozhodněte se, že budete jednat 
jinak. Věřte, že uvidíte dobré výsledky. 
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3. Řekněte manželovi, že jste ráda, že 
jste si ho vzala. Že jste ráda, že je 
vaším mužem. 

4. Jednejte s ním jako se svým hrdinou, 
a on se bude jako hrdina chovat. 

Co z toho budete mít vy? 
Před několika měsíci jsem dělal malý výzkum v rámci svého programu 
„Mateřský stres". Ptal jsem se skupiny žen, jaké jsou tři nejvýznamněj-
ší stresové faktory v jejich životě. Všechny se shodly na tomto pořadí: 

Děti 
Nedostatek času 
Manžel 

Všimněte si, že na žádném z prvních třech míst se neumístilo za
městnání, domácí povinnosti ani finance. To je jistě zajímavé - s tě
mito problémy se přece musíme vyrovnávat všichni. 

Zamyslete se nad tím. Pokud si manžela získáte, aby s vámi spolu
pracoval, nebude to úžasná pomoc pro všechny tři stresové faktory? 

Děti - kdo vám může pomoci s tím vším, co kolem nich musíte 
obstarat? 

Čas - kdo vám může pomoci se vším, co je třeba zařídit, přesto
že jste mistrem v plnění více úkolů najednou? 

Manžel - ano, to je téma této knihy. Pokud se budete jen trochu 
snažit, budete mít od pátku nového manžela. On vám pak po
může se vším ostatním. Bude vaším hrdinou, který pro vás 
bude rozbíjet cihly holou rukou. 

Existuje určitý druh stresu, jaký zažíváte, když v dopravní zácpě 
dupnete na brzdy a málem se srazíte s jiným autem. Vaším tělem 
proudí adrenalin a vám se zdá, že vám srdce buší až v krku. Nicméně 
stačí dvacet minut a vaše tělo se vrátí k normálu. Takový stres zná 
každý - a nemůžeme udělat nic, abychom se ho zcela zbavili. 

Existuje ale jiný druh stresu, který trvá déle a ne a ne odejít. Je to 
stres plynoucí z toho, že se na vás kdeco a kdekdo nalepí. Snažíte se 

155 



Pátek 

tento stres setřást, nicméně marně. Co vás skutečně dohání na po
kraj šílenství, jsou děti, nedostatek času a protivný manžel. Je to, 
jako když jedete na celodenní nákup a zapomenete rozsvícená světla 
u auta. Když se k němu po devíti hodinách vrátíte, už ho nenastartu-
jete. Baterie je vybitá. Četli jste někdy ve zprávách o herečkách, které 
zkolabují na jevišti? Nakonec pro vyčerpání skončí v nemocnici. 

Pro muže 

Jak žonglovat 

Používejte jednu ruku. 

Vyhoďte míček přímo vzhůru a chytněte ho, 
až bude padat. 
Divíte se, že vás muži pociťují jako hrozbu? 

Pro ženy 

Jak žonglovat 

Používejte obě ruce. 

Vyhoďte vzhůru pět míčků najednou a pak 
všech pět pěkně chytejte, dokud se vám ne
podaří vytvořit dokonalé intervaly. 

Nemusí to ale být i váš případ. Získejte si svého muže - svou pomoc -
aby s vámi spolupracoval. Naleznete okamžitou úlevu ve všech třech 
největších stresových faktorech vašeho života. Manžel se vrátí včas 
z práce, aby viděl, jak dcera poprvé hraje sólovou skladbu na kla
vír. Dobrovolně se přihlásí, že odveze 14 předškoláků autobusem 
do místního supermarketu a pak na výlet. Možná to nezvládne tak, 
jak byste to zvládla vy, ale zvládne to. Předškoláci zpravidla nepozna
jí rozdíl mezi cukrovím pečeným doma a koupeným v supermarketu. 

K zamyšlení 
Řekněte dnes manželovi jednu věc, 

které si na něm vážíte. A pak mu něco 

takového povězte každý den. Až mu 

to budete říkat, dotkněte se ho. Pak 

k němu vaše sdělení pronikne jasně 

a hlasitě. 

Nezapomeňte, že na světě je plno žen, které by daly cokoli, aby zís
kaly skutečného muže. Udělejte tedy vše, co je ve vašich silách, abyste 
si svého muže udržela, abyste ho povzbuzovala a dodávala mu pocit, 
že je uznáván, že ho potřebujete a že je naplněn. 

Chcete-li mít od pátku nového manžela, je to především věcí vní
mání. Velice jasně si vzpomínám, jak jsem jednou jako chlapec matce 
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říkal, že když mi připraví svačinu ona, chutná mi lépe, než když si ji 
připravím sám. Přitom šlo o ty samé ingredience - burákové máslo 
a džem - namazané na bílém chlebu. Mně to ale chutnalo jinak - jen 
proto, že mi to namazala maminka. Také dělávala rajskou polévku a dá
vala na ni kousíček másla. To se rozpustilo a dodalo polévce lahodnou 
chuť. Rajská polévka s máslem je pro mě dodnes velkou pochoutkou. 

Z toho můžete poznat, jak je pro nás důležité vnímání. Znám 
jednatřicetiletou ženu, která nádherně zvládá tři malé děti. A o všem 
hovoří se svým manželem. 

„Cože," říkáte si, „cožpak se nedokáže rozhodovat sama? Je to jed
na z těch žen, která podepisuje šeky ,manželka Williama J.Jonesa' 
místo ,Sally Jonesová'? Cožpak nemá vlastní identitu odlišnou od své
ho manžela?" 

Upřímně řečeno, kladl jsem si podobné otázky. Když jsem ale viděl, 
jak spolu tito dva mladí manželé jednají, byl jsem příjemně překva
pen. Bylo nádherné pozorovat, jak se podřizují jeden druhému. Když 
se manželka radila se svým manželem, dělala to z úcty k němu - ne 
proto, že by ji k tomu nutil. Nechtěla, aby se o něčem, co se týkalo 
jejich rodiny, dozvěděl od někoho třetího. Manžel zase neustále dě
lal něco, čím by své manželce pomohl a čím by ji potěšil - a dělal to 
s velkou radostí. 

Váš rytíř si pro vás naleští své brnění - stačí, když ho jen trochu 
povzbudíte. Touží být vaším hrdinou. Malý chlapec v něm touží, abys
te na něj byla hrdá, abyste z něj měla radost. 

Není dokonalý Ani vy nejste dokonalá. Život není dokonalý. Proč 
se ale netěšit z daru, kterým je pro vás váš manžel? 

Hovoří ženy 

Jakožto viceprezídentka banky mám pod sebou 36 zaměstnanců 
a účastním se regionálních porad po celém jihovýchodě Spojených 
států. Svou kariéru považuji za velice úspěšnou. Vydělala jsem 
spoustu peněz a měla jsem vše, co svět považuje za důležité, ale 
v nitru jsem chřadla, protože jsem byla velice osamělá a nevěděla 
jsem, kterým směrem se dát. V manželství jsem se vyhýbala ja
kékoli konfrontaci, protože jsem si byla vědoma, že v této oblas
ti nejsem úspěšná. Proto jsem veškerou energii věnovala svému 
zaměstnání. 
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Manžel se musel mnohokrát večer o sebe postarat sám. Nechá
pu, jak to se mnou mohl takto vydržet celých dvanáct let... Dnes 
je mi 37 a udělala jsem závažné rozhodnutí: Chci mít rodinu. Už 
jsem si začala zařizovat, že opustím práci a zůstanu doma po
kud otěhotním. 

V květnu jste měl přednášku pro zaměstnance naší banky. Zača
lo mě trápit, že jedním ze způsobů, jak jsem se chránila před zra
něním, bylo, že jsem si držela manžela od těla a schovávala jsem 
se za svůj úspěch a za svou zaneprázdněnost. Jenže úspěch v za
městnání nechával mou duši prázdnou. Přitom jsem měla k dis
pozici milého partnera, který neměl, s kým si upřímně promluvit. 

Manželovi jsem to po pravdě řekla a omluvila jsem se mu za to, 
že jsem ho zraňovala. Postupně jsem mu začala prokazovat úctu 
jakožto manželovi - konečně! Pochopila jsem, proč lidé říkají, že 
manželství je něco úžasného. Dříve bych nic takového netvrdila. 
Musela jsem se před svým manželem pokořit a začít přemýšlet 
o „nás" a nejen o „sobě". Začala jsem praktikovat některé základní 
věci, o nichž jste hovořil, a už se neobávám, že by naše manželství 
nevydrželo. Nejen že mám nového manžela, ale sama jsem rovněž 
nová manželka. 

Jana, New York 

Dopřejte si... 
Letěl jsem do Elmiry ve státě New York, kde jsem měl mít přednášku. 
Ubytoval jsem se v hotelu a vybalil jsem své zavazadlo. Před odjez
dem na přednášku jsem v aktovce hledal malou lahvičku ústní vody. 
Víte, co jsem ještě našel? Vzkaz od manželky, která měla přiletět poz
ději a pak mě odvézt do Michiganu. Mějte na paměti, že jsme spolu již 
celou věčnost. Ve vzkazu stálo: 

„Ahoj, miláčku. Vím, že budeš skvělý Už se těším, až se 
ve středu uvidíme. Užijeme si spoustu slasti." (Slovo „slast" bylo 
podtrženo.) 

Vím, co to znamená v baptističtině. Jelikož je Sande konzervativní, 
nenapíše nic výslovně. Nicméně dala si tu práci, že mi strčila do ak
tovky vzkaz. 
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Chcete-li si dobře pojistit manžela, jenž často cestuje, podstrčte 
mu občas podobný vzkaz nebo milostný dopis. Taková péče se vám 
rozhodně vyplatí. Možná je reklama firmy Hallmark nakonec pravdi
vá: „Když vám záleží na tom, abyste poslali to nejlepší..." 

Když vám na něčem záleží, vyvinete kvůli tomu určité úsilí. Nicmé
ně cokoli, co má nějakou hodnotu, vyžaduje určité úsilí. 

Když vám na někom záleží, může to být i zábavné. Mohu to dosvěd
čit - a to mám za sebou nepřetržitých čtyřicet let manželství s jedi
nou ženou. Pro mě i pro Sande vždy platilo, že pokud jde o lidi na této 
zemi, máme na prvním místě svého životního partnera a na druhém 
místě pak naše děti. 

Do čeho chcete investovat? Doufám, že až se budete blížit k posled
nímu vydechnutí, nebudete se ptát: „Proč umírám?" To by nevěštilo 
nic dobrého. Měli byste se ptát: „Proč jsem žil svůj život?" Pokud jste 
žili takový život, jaký jste žít chtěli, a pokud víte, do kterého přístavu 
směřujete, nebudete si dělat starosti. 

Proč tak nežít každý den? Právě dokončuji tuto knihu. Manželka 
na mě volá: „Miláčku, asi za dvacet minut budu připravená!" 

Usmívám se. Už jsme spolu dost dlouho, abych věděl, jak to bude 
doopravdy. „Já počkám," volám na ni. „Žádný spěch!" 

Víte, proč jsem to řekl? Protože toto je její den, nikoli můj. A já 
jsem se rozhodl strávit ho s ní. Sande mi dává přednost, ctí mě, potře
buje mě a naplňuje mě. Proto zase já dávám přednost jí. 

Je snadné dávat manželovi přednost? Vždycky rozhodně ne. Je to 
ale prosté. Chcete-li mít od pátku nového manžela, musíte nejprve 
změnit sama sebe - své postoje a své jednání. Chcete opravdu dělat 
svému manželovi radost? 

Možná pocházíte z nepříznivého prostředí a budete se muset hod
ně snažit, má-li být váš svazek šťastný Možná budete muset lépe po
chopit vlastní minulost - jak vás ovlivňovala dříve, jak vás ovlivňuje 
nyní a jak ve světle vlastní minulosti chápete svého manžela. Upřím
ně řečeno, některá manželství nelze dát dohromady - je-li v něm 
přítomna brutalita, duševní nemoc, závislost na drogách a podobné 
jevy. S nástroji, které jsem vám poskytnul, budete někdy muset učinit 
i toto těžké rozhodnutí. 

Všichni máme k dispozici stejných 24 hodin denně. Čemu -
a komu - věnujete svůj čas a svou energii? Jak se váš život změ
nil od doby, kdy jste spolu chodili? (Pokud to pochopíte, možná 
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pochopíte i to, proč se váš manžel někdy chová jako čtyřleté dítě, 
které chce upoutat vaši pozornost.) Je opravdu velkou namyšleností 
domnívat se, že váš manžel se bude cítit naplněný, pokud zásadně 
dáváte přednost dětem, pak své sestře, svému zaměstnání, svým pří
telkyním... a až pak přijde na řadu on. Domníváte se, že muž má být 
trpělivý, chápající, laskavý, milující a ochotný pomoci, zatímco vy ho 
jenom sekýrujete? Muži někdy berou ženy jako samozřejmost, ale 
stejně tak někdy berou ženy muže jako samozřejmost. Není to váš 
případ? 

Denně máte spoustu povinností. Nezapomínejte, že manžel není 
váš nepřítel. Je vaším pomocníkem. Pokud jedete po koleji mateřství, 
nezapomínejte, že je zde ještě jiná, delší kolej - kolej manželství. Děti 
jednou vylétnou z hnízda - vy a váš manžel se ale na sebe budete dí
vat i poté. Proč tedy nezačít budovat již teď základ, který vám vydrží 
po celý život? Mluvte se svým manželem, ptejte se ho, co si myslí, 
požádejte ho o jeho názor, dovolte mu, aby vám pomohl řešit problé
my. Rozvíjejte svou „párovou moc" (dva jsou více než jeden). Pokud 
budete správně praktikovat oněch několik jednoduchých rad, které 
nabízím v této knize, budete mít toho hrdinu, po kterém jste toužila -
rytíře, který svede bitvu, aby vás zachránil. „Potřebuješ pomoc? Hned 
jsem u tebe," řekne váš rytíř. 

Co kdybyste dnes požádala svého manžela: „Mohl bys mi sepsat 
seznam toho, co bych mohla dělat, abych ti byla lepší milenkou, man
želkou a přítelkyní?" 

Mít do pátku nového manžela je prosté, ale není to snadné. Musíte 
začít sama u sebe. Poznejte svého manžela - jak k němu přistupo
vat, jak s ním mluvit, jak ho hladit. Potřebujete poznat, kdy ustoupit, 
a kdy se naopak ozvat. Krmte ho, bavte ho, naslouchejte mu, smějte 
se s ním, užívejte si s ním úžasného sexu. Buďte mu přítelkyní, která 
o něj pečuje a která ho chápe v jeho mužství. Modlete se s ním. Sdílej
te s ním své radosti i bolesti. Kráčejte vedle něj. 

Jinak řečeno, jednejte se svým manželem tak, jak si přejete, aby on 
jednal s vámi. Pokud tak budete činit, budete mít důvěrného partnera 
na celý život. 

Jednou večer jsem se naklonil k Sande, abych ji políbil na dobrou 
noc. Málem jsem se nesehnul. Bylo zvláštní, že má žena, která je spíše 
sova, byla v posteli dříve než já. Měla za sebou těžký den. Byla tak 
unavená, že se sotva hýbala. 
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Usmála se. „Miláčku, dobré je na tom to, že budeme stárnout spolu." 
Ano, budeme, a já si vážím každé minuty s touto ženou mých snů. 

Není nic krásnějšího než stárnout s člověkem, s nímž jste se kdysi 
vydali na společnou životní cestu. 

A tak si užívejte tohoto stvoření zvaného muž, jenž si piluje nehty, 
když má na silnici červenou, jehož představa o dobrém jídle je steak 
s hranolky a jenž si myslí, že by mohl hrát první ligu ve fotbale, kdyby 
jen trochu trénoval. Užívejte si ho, protože je to váš muž. 

Jednou jsem čekal v autoopravně ve Westfieldu ve státu New York. 
Ptal jsem se tří mužů, kteří tam pracovali, co by jejich manželky měly 
udělat, aby se cítili jako jejich rytíři v lesklém brnění. Jejich odpovědi 
mi připadaly neuvěřitelné. 

„Měla by mi připravit mé oblíbené jídlo." 
„Měla by se za mě modlit." 
„Měla by pro mě dál dělat to, co pro mě dělá." 
„Takto ne," řekl jsem tomu třetímu. „To není dost konkrétní." 
Poškrábal se na své neoholené tváři. „Dohlíží na mě. Dává pozor 

na mou dietu. Jsem diabetik, a proto je to důležité." 
Rozhodně jsem neočekával takové odpovědi od „opravdových 

mužů", kteří si notně zašpiní ruce při opravování aut. Upřímně řeče
no, domníval jsem se, že některý z nich třeba řekne „kdyby mi dovoli
la přinést domů tu jelení hlavu" nebo „kdyby mi zatančila v té svůdné 
noční košilce" nebo „kdyby si stáhla kalhotky hned za vchodovými 
dveřmi". Slyšel jsem ale něco zcela jiného. 

Všem třem bylo již přes padesát a byli ženatí více než dvacet let. 
Jsou to solidní, zralí muži se silnou vírou v Boha. V manželství zakot
vili natrvalo. 

Prezident John Kennedy kdysi řekl: „Neptejte se, co vlast udělá 
pro vás; ptejte se, co můžete vy udělat pro vlast." Nyní to vztáhněte 
na manželství. „Neptejte se, co může manžel udělat pro vás. Ptejte se, 
co můžete udělat pro svého manžela." 

Jak by se změnilo vaše manželství, pokud byste aplikovala tento 
princip? Ručím vám za to, že od pátku byste měla nového manžela. 

Ostatní záleží na vás. 





Co byste dělala, když... 

Vyplňte si tento rychlý kviz, abyste zjistila, zdá máte šan
ci vyhrát první cenu, či zda jste úplně vedle. (Odpovědi naleznete 
na straně 175.) 

1. Do zítřka potřebujete najít odpověď na určitou otázku. Situ
ace nesnese dalšího odkladu a vy potřebujete a chcete znát 
názor vašeho manžela. Co uděláte? 
A. Zavoláte mu do práce, vylíčíte mu situaci a pak se ho ze

ptáte, co si o tom myslí. 
B. Zajedete za ním do kanceláře nebo na pracoviště a řeknete 

mu, že potřebujete znát odpověď. 
C. Zeptáte se přítelkyně nebo manželky jeho šéfa, aby vám 

řekla, co si myslí, že by váš manžel odpověděl. 
D. Počkáte, až se vrátí z práce, navečeří se, uleví si, prohlédne 

si poštu a trochu se protáhne před televizí, a pak mu vylí
číte situaci a požádáte ho o jeho názor. 

2. Váš manžel vyhrál v práci zájezd na Havaj, protože v posled
ním čtvrtletí splnil plán prodeje. Vy můžete jet s ním. Jste 
spolu již 25 let. Ani jeden z vás na Havaji ještě nebyl. Co 
uděláte? 
A. Pojedete s manželem, budete ráda, že jste s ním, a budete 

sledovat, co udělá. 
B. Požádáte sestru nebo přítelkyni, aby jela s vámi, abyste 

pak mohly společně chodit na nákupy, místo abyste se 
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nudila, zatímco manžel bude na nějakých obchodních 
jednáních. 

C. Využijete této skvělé příležitosti a vezmete s sebou dvě 
ze svých tří dospělých dětí, které žijí v Kalifornii a které 
vídáte jen čtyřikrát či pětkrát do roka. 

D. Odmítnete na tento zájezd jet a zůstanete doma, protože 
máte mnoho povinností a nemůžete je zanedbat. 

3. Zaspala jste, rychle jste se osprchovala, vypravila jste děti 
do školy, oblékla jste se a chystáte se vyrazit, když si všim
nete... Ach jo. Manžel se na vás dívá jako svůdce žen. Jenže 
vy musíte do devíti stihnout spoustu věcí a v deset hodin 
máte schůzku na druhém konci města. A pak musíte do své
ho zaměstnání, kde pracujete na poloviční úvazek. Jistě, váš 
manžel si může dovolit mít den volna, když pracoval sedm 
dní v kuse. Vy ale den volna nemáte. Nechápete, jak se na vás 
může takto dívat. Jeho pohled říká: Miláčku, pojďme si pěkně 
užít. Vy víte, oč mu jde, a víte, že to nebude rychlovka. Jak se 
zachováte? 
A. Probodnete ho pohledem a řeknete: „Vypadám, jako že 

tady chci nějak skotačit? Což nevidíš, že se chystám odejít?" 
B. Mile mu řeknete: „Miláčku, teď ne. Budeš-li ale trpělivý, 

někdy počátkem března si na tebe udělám čas." 
C. Přistoupíte k němu, velice přítulně ho k sobě přitisknete 

a zapojíte svou tvořivost. Pak se k němu nakloníte a za
šeptáte mu do ucha: „Dostaneš toho víc - mnohem víc - až 
se večer vrátím domů." Vše zakončíte vášnivým polibkem, 
než se za vámi zavřou dveře. 

D. Nevšímáte si ho a vystřelíte ze dveří. Vždyť jste spolu již 
dvanáct let. Manžel může počkat. 

4. Naleznete vzkaz, který manžel napsal v 6 hodin ráno vaší 
dceři, jež toho dne jela na výlet. Je to ten nejsladší, nejlaska-
vější a nejdojemnější vzkaz, jaký může otec napsat své dceři. 
Co uděláte? 
A. Při obědě tento vzkaz ukážete přítelkyním. 
B. Počkáte, až se večer shledáte se svým manželem, vřele 

ho obejmete, vášnivě ho políbíte a podíváte se mu do očí. 
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Řeknete: „Dceři jsi napsal opravdu úžasný vzkaz. Jsem si 
jistá, že jí udělal velkou radost. Jsem neuvěřitelně šťastná, 
že jsem si vzala takového muže, jako jsi ty!" 

C. Vzkaz zarámujete a než se dcera vrátí, pověsíte ho do její
ho pokoje. 

D. Zavoláte manželovi do práce a řeknete mu, že ten vzkaz je 
velmi milý a že jste se nad ním rozplakala. 

5. Plánování rodinné dovolené je něco, na čem vám velmi záleží. 
Toto léto byste ráda podnikla něco opravdu mimořádného. 
Chcete si to naplánovat. Předevčírem jste se o tom zmiňovala 
svému manželovi, ale nedostala jste z něj nic, co by se byť jen 
vzdáleně podobalo kloudné odpovědi. Jak nyní zareagujete? 
A. „Hele, starouši, před dvěma dny jsem se tě na něco ptala -

a očekávám odpověď." 
B. „Zranilo mě to a cítila jsem, že si mě nevážíš, když jsi mi nic 

neřekl na můj návrh ohledně dovolené." 
C. „Miláčku, mohli bychom se vrátit k té otázce, kterou jsem 

ti předevčírem položila? Jde o dovolenou. Mohl bys mi na
značit, jaký máš názor? Byla bych ti za to opravdu vděčná." 

D. „Chlape, poslouchej mě. Nevím, zda ti to dochází, ale ta 
dovolená je už za sedm a půl měsíce. Musím začít plánovat. 
Nemohu otálet, mám-li sehnat levné letenky." 

6. Chcete dát manželovi najevo, že vám na něm opravdu záleží. 
Jak si budete počínat? 
A. Během pondělního ligového zápasu mu uděláte dvacetimi

nutovou přednášku o tom, jak je pro vás důležitý. 
B. Uděláte mu jeho oblíbené jídlo s chutným moučníkem. 
C. Pošlete děti k babičce a překvapíte manžela tím, že připra

víte vzrušující setkání. 
D. Ukážete mu, že si ho vážíte, že ho potřebujete a že vám 

činí potěšení uspokojovat ho jakožto vašeho celoživotního 
partnera. 

Pokud nebudete mít správně alespoň 5 z 6 odpovědí, vraťte se 
na začátek a"přečtěte si tuto knihu ještě jednou. 
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Není to snadné, ale je to prosté 

Mít do pátku nového manžela? Je něco takového možné? 
Mám-li vám říci pravdu, je to podfuk. Když si budete počínat správ

ně, můžete mít nového manžela od středy. 
Dosáhnout změn v manželství není snadné, ale je to prosté. Záleží 

především na vás, na vaší motivaci a touze dosáhnout toho, aby vaše 
manželství správně fungovalo. Je tomu tak již z toho důvodu, že váš 
manžel nemůže mít lepšího učitele, než jste vy sama. Vy jste blíže ži
votu; vše vidíte trojrozměrně a barevně, zatímco manžel má tunelové 
a černobílé vidění. Vy jste schopna zvládat složité projekty, složité 
osobnosti i nekonečné seznamy úkolů, zatímco váš manžel se vždy 
soustředí na jediný úkol. 

Není pochyb o tom, že váš manžel je mnohem jednodušší, než jste 
vy. On se koneckonců nemusí vyrovnávat s hormonálními změnami, 
které vy prožíváte jednak každý měsíc, jednak několikrát za život. 
Udělala byste ale chybu, kdybyste svého jednoduchého manžela po
važovala za prostáčka. Prosťáčkem není ani zdaleka. Ten počítač, kte
rý má mezi ušima, neustále něco zpracovává. Ani se vám nesní o tom, 
co všechno promýšlí či plánuje. 

Pokud jde o jeho potřeby, vyžaduje od vás jen několik málo základ
ních věcí. Pokud se mu jich dostane, bude příst jako spokojené kotě: 

Prokazujte mu úctu. 
Dávejte mu najevo, že ho ve svém světě potřebujete. 
Naslouchejte mu a važte si jeho názoru. 
Potvrzujte ho v jeho mužství. 
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Neptejte se ho „proč". 
Volte slova pečlivě - a zacházejte s nimi úsporně. 
Věnujte se jeho tělu - a vraťte do vašeho vztahu vzrušení a radost. 

Chcete-li úžasné manželství, potřebujete především vzájemný re
spekt. Měla byste se podívat na svět očima svého životního partnera. 
Jde o to, abyste si navzájem sloužili, abyste se do vašeho vztahu vklá
dali stoprocentně, místo abyste se snažili být si navzájem „fifty-fifty". 
Nejde o to, abyste řešili otázku: „Co pro mě může udělat ten druhý?" 

Snažil jsem se co nejlepším způsobem zpracovat téma „Do pátku 
bude váš manžel jiný". Zbytek je na vás. Jistě, nějakou dobu vám za
bere, než se začnete těmito zásadami řídit. Budete si to rovněž muset 
trochu promyslet. Patrně budete muset opustit svou zónu bezpečí 
a začít riskovat. Cožpak vám ale váš manžel a vaše manželství za to 
nestojí? Cožpak za to nestojíte vy sama? Cožpak z celé duše netoužíte 
po muži, který by byl ochoten kvůli vám bořit zdi? 

Vše začíná těmito jednoduchými zásadami. Budete-li se jimi řídit, 
dočkáte se zázračného obratu, po němž toužíte. 

Za to vám ručím. 
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Odpočet - deset nejdůležitějších bodů 
na cestě k tomu, abyste měla od pátku 

nového manžela 

10. Berte vážně to, co říká. 
9. Řekněte mu, že je pro vás důležitý. 
8. Řekněte mu, že ho v životě potřebujete. 
7. Usilujte o něj. 
6. Neopravujte ho a nedělejte si z něj legraci, zvláště ne před 

jinými lidmi. (Váš drsný chlap je mnohem citlivější, než si 
myslíte.} Nevyhrabávejte staré věci (nevyčítejte mu stará 
selhání]. 

5. Nesekýrujte ho. Je to váš manžel, nikoli váš potomek (přes
tože se někdy chová jako dítě). 

4. Fyzicky se ho dotýkejte. Jediné pohlazení mu vydrží dlouho 
a on po něm skutečně zpozorní. 

3. Mluvte o něm - i s ním - hezky. (Pozitivní klevety o vašem 
manželovi jsou jako vřelé objetí.) 

2. Vylučte ze svého slovníku slova proč, nikdy a vždycky. (Když 
používáte tyto extrémní výrazy, vždy tím zmrazíte upřím
nou komunikaci.) 

1. Přemýšlejte o tom, co chcete říci, a pak to vydělte deseti. 
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Správné odpovědi 
1. Do zítřka potřebujete najít odpověď na určitou otázku. Situ

ace nesnese dalšího odkladu a vy potřebujete a chcete znát 
názor vašeho manžela. Co uděláte? 
A. Zavoláte mu do práce, vylíčíte mu situaci a pak se ho ze

ptáte, co si o tom myslí. 
B. Zajedete za ním do kanceláře nebo na pracoviště a řeknete 

mu, že potřebujete znát odpověď. 
C. Zeptáte se přítelkyně nebo manželky jeho šéfa, aby vám 

řekla, co si myslí, že by váš manžel odpověděl. 
D. Počkáte, až se vrátí z práce, navečeří se, uleví si, prohlédne 

si poštu a trochu se protáhne před televizí, a pak mu vylí
číte situaci a požádáte ho o jeho názor. 

Odpovědi; A není dobrý nápad. Váš manžel neumí řešit více úko
lů najednou. Když je v zaměstnání, myslí na své pracovní úkoly. 
Když je doma, může myslet na domácí záležitosti. Váš telefonát 
ho zaskočí a rozladí. 

Zvolíte-li B, spustíte 3. světovou válku. Žádnému muži by 
se nelíbilo, kdyby ho manželka takto přepadla v práci a chtěla 
po něm okamžitou odpověď. Kromě toho se bude cítit trapně 
před svými kolegy. 

Zvolíte-li C, buďte ve střehu. Žádný muž, který má trochu 
sebeúcty, si nepřeje, abyste se někoho jiného ptala, co si mys
lí on. 0 takových věcech chce mluvit přímo s vámi a bude 
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mu nepříjemné, pokud se nejprve zeptáte na názor někoho 
třetího. 

Zvolíte-li D, dokazuje to, že jste skvělá žena. Manželův zá
jem o vážný rozhovor na dané téma můžete ještě zvýšit tím, 
že mu připravíte oblíbený moučník a dotknete se ho. Pak jistě 
zpozorní. 

2. Váš manžel vyhrál v práci zájezd na Havaj, protože v posled
ním čtvrtletí splnil plán prodeje. Vy můžete jet s ním. Jste 
spolu již 25 let. Ani jeden z vás na Havaji ještě nebyl. Co 
uděláte? 
A. Pojedete s manželem, budete ráda, že jste s ním, a budete 

sledovat, co udělá. 
B. Požádáte sestru nebo přítelkyni, aby jela s vámi, abyste pak 

mohly společně chodit na nákupy, místo abyste se nudila, 
zatímco manžel bude na nějakých obchodních jednáních. 

C. Využijete této skvělé příležitosti a vezmete s sebou dvě 
ze svých tří dospělých dětí, které žijí v Kalifornii a které 
vídáte jen čtyřikrát či pětkrát do roka. 

D. Odmítnete na tento zájezd jet a zůstanete doma, protože 
máte mnoho povinností a nemůžete je zanedbat. 

Odpovědi: Pokud zvolíte B, co tím svému manželovi říkáte? „Jsi 
nejnudnější muž, kterého znám, a to, co děláš, je rovněž hrozně 
nudné. Musím mít někoho, kdo mě bude bavit, zatímco ty se vě
nuješ svým věcem. Kdo by se chtěl nudit na nějakém obchodním 
jednání, když může objevovat překrásnou Havaj? Když může 
ležet na pláži? Nebo chodit po nákupech?" 

Pokud zvolíte C, pak myslíte vztahově - tak, jak je to ženám 
vlastní. Uvažujete: To je úžasná příležitost. Dětem se to bude moc 
líbit - a máme pokoj zadarmo. Je to jediná možnost, jak strávit 
čas společně jako rodina. Teď se na to ale zkuste podívat oči
ma vašeho manžela. On se o vás s dětmi dělil celá léta. Teď je 
příležitost poplácat ho po zádech a poděkovat mu za veškerou 
snahu. Žena, kterou miluje, mu nyní může být po boku. Co by 
mohlo být lepšího? 

Patrně si také myslí: Panečku, už se nemohu dočkat. Sami dva 
na nádherné Havaji. S pokojem určeným jen pro nás. Co všechno 
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v něm budeme moci dělat... Určitě jí to bude slušet v té červené 
noční košilce. Tu by si neměla zapomenout - raději to zmíním... 
A zatelefonuji tam, aby připravili do pokoje květiny a aby na pol
štář položili tmavou čokoládu. Bude to ÚŽASNÉ. Chápete, co chci 
říci? Váš muž vyvíjí v zákulisí obrovskou snahu udělat vám ra
dost, tak ho nepřipravte o jeho naděje. Cožpak vám manželství 
nestojí za to, abyste nějaký čas strávila jen a jen s ním? 

Pokud zvolíte D, můžete rovnou napochodovat k rozvodo
vému soudu, protože tam stejně skončíte. Žádný muž nebude 
dlouho snášet, že hraje druhé housle (nebo třetí či čtvrté). Jistě, 
máte své povinnosti. Každý máme nějaké. Cožpak se ale zboří 
svět, když si od nich vezmete pár dní volna a budete si užívat 
se svým manželem? Pro něj je to nesmírně důležité. Pokud si 
na pár dnů vyrazíte, vašemu vztahu to velmi prospěje. 

Pokud jste zvolila A, dokazuje to, že máte správně nastavené 
priority. Je dosti pravděpodobné, že za dalších 25 let budete 
sedět s manželem v houpacích židlích na zápraží, budete se dr
žet za ruce a stále ještě hledět jeden na druhého se zalíbením. 
To je láska. Pokud zájmy toho druhého stavíme nad své vlastní 
a pokud je pro nás prioritou, abychom spolu trávili čas, máme 
pojivo, které naše manželství drží pohromadě - a přitom nám 
připravuje i spoustu zábavy. 

3. Zaspala jste, rychle jste se osprchovala, vypravila jste děti 
do školy, oblékla jste se a chystáte se vyrazit, když si všim
nete... Ach jo. Manžel se na vás dívá jako svůdce žen. Jenže 
vy musíte do devíti stihnout spoustu věcí a v deset hodin 
máte schůzku na druhém konci města. A pak musíte do své
ho zaměstnání, kde pracujete na poloviční úvazek. Jistě, váš 
manžel si může dovolit mít den volna, když pracoval sedm 
dní v kuse. Vy ale den volna nemáte. Nechápete, jak se na vás 
může takto dívat. Jeho pohled říká: Miláčku, pojďme si pěkně 
užít. Vy víte, oč mu jde, a víte, že to nebude rychlovka. Jak se 
zachováte? 
A. Probodnete ho pohledem a řeknete: „Vypadám, jako že 

tady chci nějak skotačit? Což nevidíš, že se chystám odejít?" 
B. Mile mu řeknete: „Miláčku, teď ne. Budeš-li ale trpělivý, 

někdy počátkem března si na tebe udělám čas." 
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C. Přistoupíte k němu, velice přítulně ho k sobě přitisknete 
a zapojíte svou tvořivost. Pak se k němu nakloníte a za
šeptáte mu do ucha: „Dostaneš toho víc - mnohem víc - až 
se večer vrátím domů." Vše zakončíte vášnivým polibkem, 
než se za vámi zavřou dveře. 

D. Nevšímáte si ho a vystřelíte ze dveří. Vždyť jste spolu již 
dvanáct let. Manžel může počkat. 

Odpovědi: Pokud jste zvolila A, právě jste svému manželovi sdě
lila, že je poslední položkou na vašem seznamu věcí, které je 
třeba vyřídit. Na nějakou dobu jste vyloučila jakékoli roman
tické představy, které by mohl o vašem vztahu mít. Stálo vám 
to opravdu za to? Nemohly některé položky na vašem seznamu 
počkat? Kdybyste jich pár přeskočila a s manželem si trochu 
zacvičila v posteli, prožívali byste oba zbytek dne jako šťastnější 
a spokojenější lidé. 

Pokud jste zvolila B, pak zřejmě proto, že pokud jde o pláno
vání, jste královna vesmíru. Jste géniem, který plní řadu úkolů 
najednou a jenž se stará o to, aby život fungoval nejen vám, ale 
i všem ostatním členům rodiny. Možná říkáte „teď ne", protože 
jste si spočítala, že nemáte čas se ještě jednou osprchovat. Proč 
však nevyužít své tvořivosti? To, čeho byste mohla dosáhnout 
během pěti minut či snad ještě dříve, by vám váš rozvrh patrně 
tolik nenarušilo. A váš manžel by se usmíval od ucha k uchu 
jako šilhavý siamský kocour a ještě k tomu by rád převzal ně
které z povinností, které máte na svém seznamu. 

Pokud jste zvolila D, pak máte - stručně řečeno - obrovský 
manželský problém. Pokud si svého manžela nevšímáte, najde 
si někoho, kdo mu bude naslouchat, kdo si ho bude vážit a kdo 
bude naplňovat jeho potřeby. Chcete to opravdu? 

Pokud jste zvolila C, víte, co váš manžel potřebuje. Přitom 
vyjdete ze dveří a budete stále ještě vypadat jako žena z obál
ky módního časopisu. Doma zanecháte emocionálně nasycené
ho manžela, který je rád, že má tak úžasnou ženu, jako jste vy. 
A možná vás ještě čeká prémie. Až se vrátíte domů, bude dům 
uklizen a dokonce bude i připravená večeře. Manžel vám velmi 
rád pomůže, aby se ten den děti dostaly do postele trochu dříve. 
Oba dva pak budete mít důvod k úsměvu. 
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4. Naleznete vzkaz, který manžel napsal v 6 hodin ráno vaší 
dceři, jež toho dne jela na výlet. Je to ten nejsladší, nejlaska-
vější a nejdojemnější vzkaz, jaký může otec napsat své dceři. 
Co uděláte? 
A. Při obědě tento vzkaz ukážete přítelkyním. 
B. Počkáte, až se večer shledáte se svým manželem, vřele 

ho obejmete, vášnivě ho políbíte a podíváte se mu do očí. 
Řeknete: „Dcerce jsi napsal opravdu úžasný vzkaz. Jsem si 
jistá, že jí udělal velkou radost. Jsem neuvěřitelně šťastná, 
že jsem si vzala takového muže, jako jsi ty!" 

C. Vzkaz zarámujete a než se dcera vrátí, pověsíte ho do její
ho pokoje. 

D. Zavoláte manželovi do práce a řeknete mu, že ten vzkaz je 
velmi milý a že jste se nad ním rozplakala. 

Odpovědi; Učiníte-li A, můžete svého muže přivést do velkých 
rozpaků. Jistě, je správné šířit „pozitivní klevety" o tom, co váš 
manžel dělá (a on bude šťastně příst, pokud o tom uslyší). Vzkaz 
dceři je ale projevem citlivé stránky vašeho manžela - a tuto 
stránku chce ukazovat pouze vám a vaší dceři. O některých vě
cech je lépe s druhými lidmi nemluvit - dokonce ani s nejlepší-
mi přítelkyněmi ne. 

Pokud jste učinila C, pak jste to zbytečně přehnala. Ten vzkaz 
byl určen vaší dceři. Je na ní, aby rozhodla, co s ním udělá. Není 
třeba ho věšet na zeď, aby ho všichni lidé viděli. 

Pokud jste učinila D, pak jste manžela vyrušila v práci emoci
onální maličkostí. Manžel by patrně nerad o tom vzkazu mluvil 
i doma, natož v práci, kde se musí soustředit na to, co právě 
dělá. 

Pokud jste učinila B, pak jste udeřila hřebíček na hlavičku. 
Naplňujete tím důležité potřeby svého manžela - prokazujete 
mu tím úctu a dáváte mu najevo, že ho potřebujete. Vaše malá 
poznámka mu dá i pocit naplnění. Vsadím se, že si pomyslí: A já 
jsem zase šťastný, že jsem si vzal takovou ženu, jako jsi ty. 

5. Plánování rodinné dovolené je něco, na čem vám velmi zá
leží. Toto léto byste ráda podnikla něco opravdu mimořád
ného. Chcete si to naplánovat. Předevčírem jste se o tom 
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zmiňovala svému manželovi, ale nedostala jste z něj nic, co 
by se byť jen vzdáleně podobalo kloudné odpovědi. Jak nyní 
zareagujete? 
A. „Hele, starouši, před dvěma dny jsem se tě na něco ptala -

a očekávám odpověď." 
B. „Zranilo mě to a cítila jsem, že si mě nevážíš, když jsi mi nic 

neřekl na můj návrh ohledně dovolené." 
C. „Miláčku, mohli bychom se vrátit k té otázce, kterou jsem 

ti předevčírem položila? Jde o dovolenou. Mohl bys mi na
značit, jaký máš názor? Byla bych ti za to opravdu vděčná." 

D. „Chlape, poslouchej mě. Nevím, zda ti to dochází, ale ta 
dovolená je už za sedm a půl měsíce. Musím začít plánovat. 
Nemohu otálet, mám-li sehnat levné letenky." 

Odpovědi: Pokud jste zvolila reakci A, máte opravdu velký pro
blém. Líbilo by se vám, kdyby manžel mluvil s vámi podobným 
způsobem? Platí zde zlaté pravidlo: Jednejte s druhými tak, jak 
si přejete, aby oni jednali s vámi. 

Pokud jste zvolila reakci B, hrajete skvěle roli mučednice. 
Pokud budete zraněná a uražená, dosáhnete pouze toho, že se 
váš manžel uzavře do sebe. Nedostanete z něj nic. Tudy cesta 
nevede. 

Pokud jste zvolila reakci D, pak nejste pro manžela partne
rem, ale jeho největším nepřítelem. Tváříte se, jako kdyby to byl 
on, kdo hatí vaše skvělé plány. Opravdu jste je promyslela tak 
důkladně, jak je patrně promýšlí váš manžel? 

Pokud jste zvolila reakci C, patrně získáte první cenu. Když 
od vás manžel obdrží nějakou informaci, vloží ji do počítače, 
který je mezi jeho ušima. Pak ji potřebuje zpracovat; to mu za
bere určitý čas. Tak je to přirozené pro tu mužskou šelmu, kte
rou jste si vzala. Pokud k němu přistoupíte s úctou, tedy tímto 
způsobem, zjistíte, že už skutečně ledacos promyslel - a vsadím 
na to, že přijde s nějakými dobrými nápady. 

6. Chcete dát manželovi najevo, že vám na něm opravdu záleží. 
Jak si budete počínat? 
A. Během pondělního ligového zápasu mu uděláte dvacetimi

nutovou přednášku o tom, jak je pro vás důležitý. 
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B. Uděláte mu jeho oblíbené jídlo s chutným moučníkem. 
C. Pošlete děti k babičce a překvapíte manžela tím, že připra

víte vzrušující setkání. 
D. Ukážete mu, že si ho vážíte, že ho potřebujete a že vám 

činí potěšení uspokojovat ho jakožto vašeho celoživotního 
partnera. 

Odpovědi: Pokud jste zvolila A, musím vás upozornit na dvojí: 
Potřebujete pochopit, jak důležité je načasování, a potřebujete 
omezit počet svých slov. Pondělní ligové zápasy jsou pro řadu 
mužů posvátnou chvílí, proto ji nenarušujte. Pokud budete bě
hem hry manželovi něco říkat, bude ho to jen iritovat (a to i teh
dy, budete-li říkat nádherné věci). Něco můžete poznamenat 
o přestávce, když končí poločas nebo když zrovna běží rekla
ma. Ovšem to bývají chvíle, kdy si odběhne na toaletu nebo si 
jde pro něco k zakousnutí. Proč tedy nezvolit chvíli, kdy vám 
manžel bude věnovat plnou pozornost a nebudete se o ni muset 
dělit s fotbalem? Pak se ho něžně dotkněte a on bude pozorně 
naslouchat. Omezte svá slova na desetinu toho, co běžně říkáte, 
a zaručuji vám, že manžel zaregistruje každé z nich. 

Pokud jste učinila B, jednala jste správně. Platí staré přísloví: 
Cesta k mužově srdci vede žaludkem. Muž nezná nic lepšího, 
než vrátit se domů, kde voní večeře a něco se peče a kde ho 
vítá milá manželka. Ne, nemusíte být nejskvělejší kuchařkou. 
Některé ženy vaří rády, jiné vaření nesnášejí. Znám ženu, která 
nedokáže upéct vůbec nic, ale z obchodu dokáže přinést úžasné 
čokoládové dobroty. Pokud se pro svého muže trochu nasadíte, 
přinese to vám i vašemu vztahu tučné dividendy. Budete mít 
muže, který bude ochoten udělat pro vás cokoli. 

Pokud jste se rozhodla pro C, jednala jste rovněž správně. Je 
skvělé udělat si čas od času „večer pro dva" s mužem, kterého 
jste si zvolila na celý život. Všechno ostatní - utírání prachu, 
zpráva pro zaměstnavatele, věnčení psa - může počkat. Vezměte 
si tu noční košilku, kterou jste měla schovanou vzadu ve skříni, 
a uvidíte, kolik rozkoše se vám a manželovi vejde do jednoho 
večera. 

Pokud jste zvolila D, jednala jste rovněž správně. Pochopila 
jste, jaké jsou tři nejdůležitější potřeby vašeho manžela: Vnímat, 
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že si ho manželka váží, že ho potřebuje a že ho uspokojuje. Ta
kový je recept na celoživotní manželské požehnání. 

Pokud nebudete mít správně alespoň 5 z 6 odpovědí, vraťte se 
na začátek a přečtěte si tuto knihu ještě jednou. 
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Poděkování 11 

Úvod 13 
Uspokojení vás nemine 
Kdo by vám měl doručit vašeho manžela? UPS nebo DHL? 
(Mohla by to být i služba US mail, ale stálo by to trochu více.) 
Nebo vám ho má doručit osobní doručovatel? 

Pondělí 15 
Odhalená tajemství 
Ano, jste různé druhy, ale můžete harmonicky spolupracovat. 

Úterý 41 
Stvoření z jiné planety..., nebo stvoření s návyky? 
Chcete-li pochopit muže, musíte je stopovat až do jejich 
doupěte. 

Prémiová část 
Ničeho si neváží 69 
Snažíte se udělat ze své zebry koně? 79 

Středa 91 
Přemýšlejte o tom, co chcete říci, a pak to vydělte deseti 
Jak mluvit, aby váš manžel opravdu naslouchal..., a jak 
naslouchat, aby váš manžel opravdu mluvil. 



Čtvrtek 123 
Pochopte, že manžel je jako tuleň, který čeká na dvoukilovou 
rybu 
Proč je milování s vaším mužem klíčem k tomu, kým je a jak 
bude spokojený, a co z toho budete mít vy. 

Pátek 143 
Jen skutečná žena dokáže dodat muži pocit, že je skutečný 
muž 
Jak můžete otevřít srdce svého muže, proměnit svůj milostný 
života udělat ze svého muže rytíře, o němž jste vždy snila? 

Co byste dělala, když... 163 

Doslov 167 
Není to snadné, ale je to prosté 

Odpočet - 169 
deset nejdůležitějších bodů na cestě k tomu, abyste měla 
do pátku nového manžela 

Kviz „Co byste dělala, když..." 171 
Správné odpovědi 
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