
Monogamie, polygamie nebo polyamorie

David: Dobrý den vážení přátelé, vítáme Vás na živém vysílání zajímavého webináře, který bude 
věnován vztahu mezi muži a ženami. Vítám zde i své krásné společnice Lilii a Juditu. Judita je mojí 
spolumoderátorkou a bude klást otázky našim hostům. Já poprosím Juditu, aby nám představila 
hosty, kteří se dnes budou webináře účastnit.

Judita: Děkuji Davide za předání slova, já Vás tu všechny vítám na webináře Cesty extáze a na Cestě 
pravého muže, máme obrovskou radost a už jsme se těšily s Lilií. Budu spolumoderovat tento webinář 
a tímto představuji naše velevážené hosty Lilii a Zdeňka. Pro začátek předám slovo Lilii, která chce 
něco říct k tomu tématu dnešnímu. 

Lilia: Dobrý den, vítám Vás tady u nás a uplně na začátek bych se chtěla omluvit všem lingvistům, 
kteří se dnes připojili, byla jsem totiž upozorněna na velmi zajímavou věc, která mě osobně 
fascinovala, že vlastně slovo které běžně používáme, pro otevřené manželství, pro otevřené vztahy, je 
polyamorie. Přišlo mi upozornění, že to vlastně lingvisticky vůbec není správně. Správně by se tomu 
mělo říkat buď „polyfilie“ a nebo „multiamorie“. Na což chci reagovat, že já za sebe se klidně přiznám 
k polyamorii, ale k polyfilii nebo k multiamorii se už přiznávat fakt nechci. 

Judita: O tomto tématu za chvilku budeme diskutovat více. My tady máme první otázku od naší 
posluchačky Kamili, abychom rozjeli toto téma a my bychom rádi vyděly Váš postoj z mužského 
hlediska ke skutečnosti, že ženy mají větší tendenci pečovat o vztahy, pečovat sami o sebe, o svůj 
seberozvoj, o svoje bydlení a obecně se rozvíjet a neustále něco zlepšovat. A máme pocit, že muži 
nejsou natolik motivovaní dělat to samé. Jak se k tomuto stavíte?

Lilia: Otázka ve své původní verzi zněla: „To máme být jako všechny lesby nebo co? Když ty chlapy se 
nesnažej“. A my bychom rádi našly cestu, abychom nemusely, i když ono ve finále taky proč ne. Co nás 
napadlo k těmto tématům ohledně toho, kdo se snaží víc, zda ženy nebo muži, je otázka: „Kdo mě 
ustojí? Kdo bude mít o mě zájem tak komplexní osobnost?“.  Mnoho žen v moderní době jsou jak 
úspěšné a mnoho žen na cestě extáze se ptalo potom na to, kde hledat ty partnery které by je mohli 
potkat a které by je mohli zajímat. Na to také navazovala otázka, že v mítech, v různých příbězích, se 
kterými se potkáváme třeba z divadla, z pohádek, tak většinou ty silné ženy skončily špatně. Buď byly 
zlé od začátku a nebo se jim to nepovedlo. Ta žena se postaví za ten vztah, třeba na úkor toho, že by jí 
zavrhla společnost a v tu chvíli ta mužská postava vycouvá. Otázkou je, zda je toto úděl silných žen a 
nebo jestli existuje jiná cesta. Což mi připadá jako fascinující dotaz v jakékoli době historické. Můj 
skromný osobní názor na to asi spočívá v tom, že čím jsme zajímavější, čím více rosteme, čím více 
jsme vzdělanější, čím více se zajímáme o vztahy, čím více budujeme ty krásné světy kolem sebe, tím 
máme větší požadavky, ale to není nutně špatná věc. Čím více začínám žít ve větší intenzitě, tím 
pochopitelně chci žít s někým, kdo v podobné intenzitě žít může a chce. Takže je možná v pořádku, že 
ty partnery hledáme déle. On možná se vkrádá také mýtus, že existuje jakejsi ideální chlap, kterej je 
ideální pro všechny, stejně tak, že existuje i nějaká ideální žena, která je ideální pro všechny. Tomuto já 
osobně těžce nevěřím a myslím si, že naopak každá z nás máme unikátní požadavky. Sice jsou 
záležitosti, které se nám líbí většině žen a většině mužů, ale to co je můj románek snů může být třeba i 
noční můrou a naopak. Možná potřebujeme více času, než potkáme někoho kdo rozonuje s našima 
mnohama stránkama tak, abychom si fakt sedli. A to si myslím, že je největší štěstí, když potkáme 
někoho, s kým si sedneme, s kým máme podobné představy, s kým máme podobné tužby, kdy spolu 
souhlasíme na těch nejdůležitějších prioritách a musíme dělat jen spíš drobné kompromisy. 



David: Dotaz ze strany mužů. Vy jste mi před časem řekly, proč se muži bojí silných žen. Já bych se 
spíše zeptal, jak muži poznají silnou ženu. 

Lilia: Rozhodně je to otázka, která zazněla v našem chatu. Tady narážíme na to, co je ženské a co je 
mužské. Jestli síla je mužský prvek, jestli mužská a ženská síla jsou odlišné věci, na což navazuje 
fantastický dotaz, proč se vůbec bavíme o mužích a ženách. Jestli to nejsou jenom „lidi“ a jestli si to 
nekomplikujeme dalšími věcmi. Takže jestli silná žena je jenom normální žena nebo jak se pozná 
normální žena. Nevíme přesně co posluchačka myslela tím, že říkala, že je silná žena. Třeba se 
považovala za silnou hrdinku, ale asi je pravda, že vůbec na straně mužů i žen, některé partnery, kteří 
jsou příliš silní, nebo příliš dokonalí, příliš úspěšný, příliš mimo naší konfortní zónou, pro nás asi budou 
nekonfortní, i když by pro nás vlastně byly naprosto fantastické. Zvolit něco co je až moc dobré, může 
být velmi obtížné. Jsme ochotni to vůbec přijmout? Jsme ochotni vůbec toho prince přijmout nebo 
první co nás napadne je „aha, on chce, abych mu učesala koně, zase po mě nějakej chlap něco chce“. 
Myslím si, že možná posluchačka spíš naráží na to, kterej muž neuteče od ženy, která je téměř 
dokonalá a nebo se bude bát, že když je to příliš dobré, zase tam poběžej programy „já si to 
nezasloužím“,  „ona mě nebude mít ráda“,  „ona mě po čase určitě opustí“ . Myslím si, že do jisté míry 
nám tu hrajou tyto vzorce. 

Judita: Ty jsi zmiňovala dotaz právě k těm energiím. Píše nám Kristýna, „Chápu, že všechny ty knihy od 
Davida Dejdy a kruhy pro ženy a muže nám pomáhají si uvědomit, že pro jednotlivá pohlaví 
přirozenější, objevit dary, které se s tím pojí. Nicméně poslední dobou přemýšlím, jestli „pravda“ není 
ještě někde jinde. Zda je pohlaví opravdu tak důležité a zda bychom se k sobě i k ostatním neměli 
vztahovat primárně jako human beans. Nedělat ze sebe Dejda ženu a muže, ale dovolit si prostě jen 
být člověkem. A taková ta zažitá představa, že jsme stvoření jeden pro druhého nevede k tomu, že od 
partnerského vztahu očekáváme životní naplnění, že muž není stvořen pro ženu a naopak, ale že žena 
je mužstvo stvoření pro Boha. Jenže mám pocit, že obzvlášť ženám je vnucována představa, že 
smyslem jejich života by mělo být se dobře vdát, porodit děti a pečovat o rodinu. Aby z toho vyvstala i 
nějaká otázka, říkám si, že když k mužům nebudu přistupovat tak, že budu chtít být nějakým z nich 
ulovena, tedy jako potencionální partnerka, zda neztratím nějaké vnitřní jiskření, zda to jde bez 
závislosti v rovnosti, ale zároveň s vášní.

Lilia: Já myslím, že když si člověk přečte Dejdu celého, tak vlastně odpověď na tuto otázku je vypsaná 
velmi dobře. Všechny máme svoje chyby, žádný lektor není dokonalý, ale vůči Dejdovi mám velký 
respekt. I když právě na západě tady tu jeho dualitu v popisu muž – žena, tak se naráží hodně. Vezmu 
tedy Dejdy model, abychom u něj zůstaly. Tento trh, ve smyslu toho, že se jedná o pomyslný trh – 
nucení být v ženské roli – popisuje jako vztah minulosti. To jsou ty středověky, kdy se žena skutečně 
považovala za reprodukční troubu, ve které se v uvozovkách pečou děti a to je tak celé. Nyní 
procházíme stádiem, že jdeme do jakési bezpohlavnosti, což je fajn, je to vývoj. A ta bezpohlavnost 
spočívá v tom, že jsme lidi, jsme lidské bytosti, vyděláváme, staráme se o domácnost, staráme se o 
děti spolu, všechno je fajn, sdílíme spolu problémy, podporujeme se, není v tom tolik domácího násilí, 
sexuálního násilí, psychologických manipulací, ženské tyranie apod., jak bývalo v tom středověku, ale 
máme takový krásný, vyvážený, avšak šedý co se polarit a sexuality týče vztah, protože ve chvíli, kdy 
oba jsme takový bezpohlavní, tak tam není moc co jiskřit. Teď mluvíme o tom, že se můžeme vyvíjet 
ještě dál, a to je to, že ano, já jako žena můžu vydělávat, můžu se starat o děti nebo muž se může 
starat o děti a zároveň může dobývat svět atd., můžeme si jednoduše vybrat. A ten velký rozdíl pro mě 
je v tom, že je to volba. Není to o tom, že musím mít děti, že muž musí být velký bojovník, my si to 



můžeme a nemusíme vybrat. A teď si řekneme ok, a jak chceme žít? Chceme žít bezpohlavně a jako 
kamarádi vedle sebe? A nebo chceme jít do těch polarit ve smyslu, že já zvolím tu ženskou roli a on 
zvolí tu svojí mužskou a tím si vytvoříme schválně vědomě a svobodně to napětí mezi náma. Já třeba 
zůstanu doma a on třeba půjde dobývat svět, nebo naopak, či úplně jinak. Ale my si to zvolíme a 
v tom vidím největší rozdíl. Není to návrat do středověku, že já znovu musím být tou samicí, ale je to o 
tom, že my můžeme schválně a svobodně si zvolit role, které jsou nám přirozené a teda doufejme, 
najít k sobě někoho, pro koho je přirozená ta opačná role a tím si vytvořit doplňující celek. Nemusí jít 
o ženu a muže, možná to bude žena a žena, možná to bude více lidí pohromadě, kteří budou tvořit 
celek. Já jsem naprosto otevřená veškerým variantám, pokud s tím všichni souhlasí a doplňují se. Ale 
myslím si, že mužský a ženský prvek, ať už jsou zastupovaný mužem, ženou, psem, by tam asi měl být 
proto, aby se vytvořil harmonický vztahový celek. 

Judita: Mám tu podobný dotaz, ke kterému bys mohla něco doplnit. Ptá se Lenka. „Jak se díváte na 
pojmy mužská a ženská energie? Energie je pro mě dost prázdný pojem, zametá se pod něj až příliš, je 
velmi abstraktní, nicméně je obšírně používaný. Proč by ale například vědkyni, manažerce, mělo její 
povolání, poslání, ubírat na ženskosti? Proč by se o ní mělo říkat, že má hodně mužské energie? Nebo 
že by žena neměla mít poslání? 

Lilia: Skvělý dotaz. Bavíme se tedy o ženských a mužských energiích. Co to vůbec je a zda to vůbec 
něco znamená. Já možná ještě přiblížím své chápání a potom to předám mužům, aby se mohli zapojit 
do diskuze. Pro mě mužská a ženská energie nemusí souviset s tělem. Každý v sobě máme obě 
energie a je skvělé, aby v sobě žena měla i mužský prvek. Já vůbec nemám problém s tím, aby žena 
měla poslání, je to otázka volby. Je do toho tlačená? Musí být úspěšnou manažerkou, aby uspokojila 
maminku nebo naopak ta co sedí doma s dětma , protože jí to tak naučili a nebo je to volba? Ve chvíli 
kdy je to volba, je to jen otázka toho, najít si k sobě kompatibilního partnera, aby zastupovali jiné role. 
Co dle mé zkušenosti nefunguje je to, když oba jsou dejme tomu hodně v ženské energii, díky tomu 
nikdo v tom partnerství nebude jistit strukturu. Naopak pokud oba budou dobře zaměření 
ekonomové s posláním, tak budou mít možná v tom vztahu nedostatek pečující energie. Byť to 
mohou zajistit tím, že si budou najímat chůvy, kuchařky, masérky apodobně, ale rozhodně si budou 
muset jako kdyby dokupovat ženské složky. Co je ženská energie? Ženská energie je ta, co pečuje. 
K ženským záležitostem patří péče o děti, zkrášlování prostoru apod. Abych to zjednodušila, já 
vnímám mužský prvek jako strukturu. Mužský prvek je pro mě to, co drží. Hranice, něco o co se dá 
opřít. Ženský prvek je pro mě náplň. V příkladu na sklenici je sklenice mužský prvek, v tuto chvíli je 
mužská energie prázdná, čili je to celkem pevné, ale nezajímavé. Ženská energie je pro mě náplň, na 
příkladu voda, kterou naleji do sklenice. Ve chvíli, kdy by nebyla žádná struktura, tak se náplň vyleje, 
takto, když máme sklenici a v ní náplň, tak máme plnou sklenici, která nádherně drží náplň. Pro mě je 
nejlepší seminář, který začíná na čas a končí na čas, protože já uvnitř uprostřed se mohu uvolnit. 
Můžu se spolehnout na tu oporu. Čili ukázka sklenice s náplní je pro mě ukázka mužského a ženského. 
Toto ale celé může být i v jednom člověku  avšak, pokud jsme dokonale vyvážení, tak ve chvíli, kdy 
chceme vytvářet polaritu, sexuální napětí, jiskry, je možná dobré, aby někdo držel více strukturu a 
někdo se do ní více opřel. Potom ve chvíli, kdy jeden z nás zastupuje jedno více a druhý to druhé, tak 
my mezi sebou můžeme začít mít zajímavé napětí, sexuální přitažlivost, která je dle mého nejlepším 
palivem pro všechno co tvoříme. Co vy muži?

Adam: Já bych, když se nad tím zamyslím, chtěl zdůraznit to, že ono je sice hezké říkat mužská a 
ženská energie a oddělovat to, ale defacto v každém z nás člověku jsou ty energie obě. Jde jen o to, 



která energie převáží, která energie vystoupí do popředí. Samozřejmě se od mužů čeká, že z nich 
vystoupí mužská energie a v ženách ženská. Ale důležité je to, abychom si uvědomili, že i muž má 
v sobě vnitřní ženu a i žena má svého vnitřního muže. Pro mě je to podstatné v tom, že jak jsi správně 
řekla, ženy možná jsou někdy situací tlačeny, aby v sobě toho vnitřního muže upřednostnily a 
zastoupily jeho roli, občas bývá ale na druhé straně i to, že i muž může být tlačen do toho, aby v sobě 
tu ženskou stránku upřednostnil. Je to tedy spíše o vyvážení. Když si představíte život člověka, tak ty 
energie se mění v průběhu života. Muž je samozřejmě nejsilnější ve své mužské energii, když je mladý, 
když po pubertě vyrazí světa, má spoustu síly, tak dokáže v úvozovkách kácet duby, ale čím je starší, 
tak ta ženská stránka vstupuje do popředí a on se stává naslouchající, on se stává více komunitní, on 
hraje v tom partnerství lepší tandem. Já předpokládám, že i u žen je ta nejvíce ženská energie v době 
mládí, kdy nastupuje ta něžnost, ta láska, ta krása, která přitahuje muže. Ženy opět jak postupují ve 
věku, tak přichází už ta organizovanost, přichází určité zvládání situací, přichází, jak říkáš tu „formu“ 
lépe nahradit. Pro mě to je jenom si uvědomit, že možná jsem ve vztahu, jsem sice muž, ale mohu se 
cítit v uvozovkách v ženské roli. Já tady přivítám našeho dalšího kolegu. Je zde mentor cesty pravého 
muže, který zastoupí Zdeňka. Já tu teď mám promluvu o mužských a ženských energiích, můžeš 
k tomu také něco říct. Chceš k tomu něco doplnit?

Václav: Dobrý večer, zdravím všechny. K otázce mužsko ženské polarity v mužích či ženách, k tomu já 
bych mohl ze své zkušenosti říct to, že v podstatě byť by to tak mělo být, že muži by měli disponovat 
převážně svou mužskou energií a ženy svou ženskou, tak z mé zkušenosti to tak není. Je mnoho mužů, 
kteří buď svou přirozeností  nebo životní cestou, výchovou, jsou nastaveni tak, že u nich převažuje 
ženská kvalita. Buď jim je to přirozené, nebo je to pro ně nezdravé a obráceně samozřejmě existuje 
mnoho žen, které disponují více mužskou kvalitou a ta ženská je jim nějakým způsobem nedostupná, 
tak s tím by asi se mnou Lilly souhlasila, že to taky tak zažívá nebo zná, takže to je asi nějaký přirozený 
poznatek. Otázka pro mě je spíše ta, do jaké míry je to přirozený stav. Častokrát u mužů vídám ten 
stav, kdy je ta ženská kvalita nějak ovládá a není to jejich přirozenost a oni neví, jak z toho ven. Když 
jsou v nějakém partnerském vztahu, tak mnohdy toto nastavení tomu vztahu nesvědčí, protože je ta 
polarita přehozená a oba ti partneři by byli rádi v té své „domácí“, ale někdo z těch dvou musí tu 
změnu iniciovat. Častokrát jsou to ženy, které jsou spojené více s tím, jaký ten vztah je, jak moc o něj 
pečujou, jak je moc pro ně důležitý, čili jsou muži více iniciovaní těmi ženami k nějaké změně. Mnohdy 
jsou ti muži pak překvapení, co ten mužský pól ve skutečnosti vlastně je. To si myslím, že je pro nás 
chlapy celkem téma, umět v té mužské kvalitě v tom vztahu fungovat. Pro mě je to upřímně 
každodenní výzva. Takže není to nic samozřejmého nebo jednoduchého. 

Judita: Naše posluchačka Kamila se právě ptala na to, že ženy jsou frustrované tím, že muži nejsou 
motivovaní k tomu pečovat o vztah a rozvíjet se a vyvíjet se k lepšímu. Na to tedy navazuje otázka, 
kde tedy najít muže v České republice? 

Václav: Myslím, že na to nejde odpovědět. Tam je problém v té otázce. Kdo je to ten praví muž? Ze 
strany žen vnímám přání naplnit nějaké očekávání. Proto to vlastně nejde. Myslím si, že by to mělo 
být položené jinak. Podle mě pro každou ženu je pravej muž nějaký jiný. Pro mě ta odpověď je spíš, 
muže, který je spojený se svojí silou. Muže, který je v kontaktu se svojí mužskou esencí a dokáže z ní 
vycházet a jednat. Nepochybuji, že u nás v Čechách je takových mužů obrovské množství. Spíš si 
myslím, že my muži jsme v takové krizi, že hledáme způsob jak se tam zabydlet. To adjektivum 
„pravost“ je pro mě být sám se sebou v souladu, být se svou silou v souladu, rozumět jí a umět jí 
používat. Ve vztazích spatřuju velkou výzvu pro nás muže, protože mnoho z nás vyrůstá ve vztazích 



mužů a žen, který už jsou třeba depolarizovaný. Nebo jsou vychovávaný převážně ženama, matkama. 
Potom otázka kdo je ten pravý muž se stává zahalená. Už nevíme co je ta mužská síla, když po nás ta 
matka chtěla uplně jiný fungování. Nemyslím si, že by to bylo až tak špatné s tou otázkou. Nás muže 
to pak staví do takové role, že jsme převážně my vinný na těch vztazích, my jsme ti, kteří tam jako 
„nejsme“. Myslím si, že se to ve vztazích musíme více učit než vy ženy. Asi to není uspokojivá 
odpověď, ale to je to, co mi přišlo. 

Lilia: Spíš naopak, já se chci postavit pevně za tebe. Tak jako muži mají nadání být schopnější násilí 
fyzického, tak ženy jsou fantastické manipulátorky a právě jedna z forem ženského psychologického 
násilí je, že je ze všeho může obvinit. Velmi se mi líbí, co si řekl k tomu, kdo je pravý muž a rozhodně 
co je pravý muž pro mě, tak Judita by se z něj z bláznila a naopak. Muž, kterého já bych chtěla 
vyhledat, je ten, který sám za sebe žije autenticky, tudíž žije svojí pravdu, a který je přibližně nějak 
kompatibilní s mojí pravdou. My máme ještě takovou velkou otázku, která vyvstala z diskuzí. 

Judita: Než tu otázku položím, zeptám se, co je vyšší level polyamorie a monoamorie?

David: Vysvětleme co to je Polyamorie.

Lilia: To je fantastický nápad. Já bych řekla, že často se polyamorie prezentuje jako stav, ve kterém 
každý spí s každým a není v tom žádná zodpovědnost a je to celé povrchní. To však není mé pochopení 
polyamorie. To jak já definuji polyamorii je systém, ve kterém více lidí má spolu intimní vztahy, ale 
všichni s tím souhlasí, všichni o sobě vědí na vzájem a udržují vztah ve více lidech, ale vědomě, 
pravdivě a mají v tom nějakou motivaci. Většinou se může jednat o nějakou cestu poznání sám sebe a 
jiných lidí. Řekla bych, že logisticky je náročnější to udržet v nějakém harmonickém stavu už jen proto, 
jak moc my jako lidi máme pocity méněcennosti , obav a žárlivosti. Já to vnímám jako fantastické 
cvičné pole pro jakýkoli jiný vztah. Když se u nás v česku řekne monogamie, tak každý si představuje 
oběšené manželství, kdy si jsou jako na papíře věrný a buď se podvádí potají, nebo minimálně se 
chtějí podvádět, ale nedělají to. Polyamorie je o tom, že každý spí s každým. Monogamie je volba, kdy 
dva lidi chtějí být spolu a polyamorie je pravdivý vztah, kde je vícero lidí. 

Zdeněk: Přišel jsem na to, že jsem absolutně polyamorickej, ale ve smyslu toho, že já si nemůžu nikdy 
zakázat milovat lidi. Mě je jedno, jestli je to muž nebo žena. Já miluji člověka jako jeho energii, jeho 
sílu. A řekl jsem si, co kdybych v té polyamorii dal na chvilku sex stranou a zjistil jsem, že jsem to já. 
Miluji tolik lidí a tolik žen, vidím jejich krásnou energii, ale jsem věrný jedné ženě. Jsem šťastný 
s jednou partnerkou pro toto období života, jsem ženatý a jsem monogamní v tomto smyslu. Ve svým 
srdci jsem ale polyamorní a ve svém penisu jsem monogamní. Monogamie je pro mě chrám, který 
sdílím se svou manželkou, kde jsme velmi delikátně intimní nejen sexuálně, ale i lidsky. Určitá intimita 
potřebuje super hlubokou důvěru, která se pro mě buduje lépe s jedním člověkem. Jinak bych mluvil 
před patnácti lety, kdy jsem byl plně polyamorický muž, který to tak nenazýval, ale styděl se za to. 
Dneska s vyšší zralostí to mám jinak. I když se mi podařilo během mého života mít tři děti, se třemi 
různými ženami. Se svou ženou jsem však poprvé ženatý. Svatba a manželství jsou pro mě velmi 
duchovní a posvátné prostory. Samozřejmě ale monogamie má pro mě jeden velký stín, se kterým 
když se nepracuje, tak se svrhává k tomu utajovanýmu experimentování nebo utajovanýmu milování 
nebo popírání svých pocitů vůči jiným lidem, které máte před svým partnerem. Můj kamarád mi řekl, 
že nemůže projevit náklonost vůči kamarádce jeho ženy, protože by to okamžitě jeho žena vnímala, 
jakože jí chce sexuálně.  A takhle to mám také.  Ten stín monogamie je, že lidé zapomněli jak v tom 
blízkém chrámu uklízet. V monogamii se děje spoustu situací, které patří jen těm lidem. Když ten muž 



a žena nemají ochotu do hloubky uklízet ten prostor lásky, tak to za pár měsíců vypadá, jakože máte 
puštěný film a v průběhu filmu vám občas upadne popcorn a takhle tam za dva měsíce máte hromadu 
bordelu. Když se autenticky muž a žena neotevřou tomu druhému, aby sdílely i ty delikátní potřeby 
z poranění, radosti, tak tam se začne tvořit takový energetický bordel a podle toho to partnerství 
vypadá. Je důležité tuto intimitu očišťovat a dávat ji pozornost. Já jsem třeba velice šťastný, když vidím 
ženu, jak obejme nějakého muže, který se jí opravdu líbí. Já to respektuju. Je samozřejmě někde 
hluboko ve mně vnitřní hlásek, který povídá „buď ve střehu“, ale nelze někomu zakazovat, aby necítil 
to, co cítí, protože pokud to zakazovat budeme, budeme žít v tom partnerství přidušeně. Chceme díky 
webináři vyzvat lidi k tomu, aby víc milovali. A pokud se rozhodnou být polyamorní i v tom milostném 
spojení, tak v pořádku, ale ať se připraví na to, že v naší společnosti funguje nějaká zranitelnost. Projel 
jsem půl světa a právě mě v Asii fascinoval jejich jiný přístup k sexualitě. Všímal jsem si, že mají 
mnohem liberálnější vztah k milostnému spojení. I když byli monogamní, tak na některých místech 
mluvit o sexualitě bylo překvapivě dost svobodné. V Evropě je sexualita a nevěra spojená 
s utajováním, studem a hanbou, často pomstou, tam jsou také vedlejší pocity, nejen ta touha k tomu 
partnerovi, ale jsou tam takové vedlejší emoce ještě, které jsou s tím spojené a které člověka uzavírají. 

Lilia: Z nás co tady dnes jsme si myslím, že jediná já mám zkušenost z polyamorního fungujícího 
vztahu, takže bych se s Vámi ráda podělila i o tuto zkušenost. Proč jsem kdysy považovala monogamii 
za jedinou formu vztahu, tak byl strach být opuštěná. Stejně tak jako často vidím, že lidé se obracejí 
na polyamorii ze strachu jít do hloubky. Když jsme se ptaly, co je vyšší level, zda polygamie nebo 
monogamie, tak vyšší level je naprosto individuální. Obojí se dá dělat velmi špatně a se zraněním a 
traumaty na dalších sedm generací, a nebo se dá dělat fantasticky, vědomím způsobem, což je 
neuvěřitelně těžké. Pro mě jsou fascinující dvě věci, jednak délka vztahu. V naší společnosti měříme 
úspěšnost vztahu jeho délkou. A rozchod či rozvod považujeme za jakési selhání nebo známku toho, 
že „já jsem nedokázala udržet chlapa“. A můj osobní návrh je ten, že co kdybychom považovali  za 
důležité kvalitu vztahu, nikoli jeho délku.  

Zdeněk: Moje žena říká, „People meet each other for reason, for season or for life“. Čili lidé se 
potkávají z nějakého důvodu, možná pro nějaké období nebo pro celý život. My se zapomínáme ptát, 
proč jsme toho člověka potkali. Hned tam napereme ten koncept, že tohoto člověka jsme potkali na 
celý život. To je jen koncept v mysli, který nás uzavírá. Já když viděl svojí ženu poprvé tak jsem cítil, že 
tato žena je na dlouho, ale na toto jsem se zapomněl v minulosti ptát. Mám ženu a dítě, ale začal jsem 
cítit, že je to jen pro sezónu, prostě jsme se potkali pro nějaké období. Je to koncept a často může být 
oporou pro některé páry, aby vytrvali v tom vztahu a prošli tou hloubkou, protože někdy to manželství 
pro mě je tou oporou. Já si teď vybral tu cestu jít do hloubky v jednom vztahu, ale já mám přece okolo 
sebe dalších dvacet vztahů, ve kterých jsem hodně autentický. S chlapama co se mnou pracují, 
s mámou apod. Ty lidi, když je s nimi člověk autentický, začnou být velcí učitelé. Já třeba nejsem zralej 
na sexuální polyamorickej vztah, ale děkuji Lilly, jak to vysvětluješ, protože to dává určitý výdech. 
Zároveň to podmínění v té Evropě, je velmi silné. 

Lilia: Já vidím velmi smutné přesně, jak zmiňuješ koncepty a naopak jak odejít od konceptů jak by 
měla vypadat žena, měl vypadat muž, jaký by měl být úspěšný vztah apod. A jít k tomu, co JE. Jak to 
mám já, jak to máš ty a co teda mezi sebou můžeme a nemůžeme. A vlastně ve chvíli, kdy se to 
nepotká, tak si můžeme říct aha, toto není ono. Ne, že začnu lhát, abych dotyčného v tom vztahu 
udržela i přes to, že on vlastně vůbec nechce. Důležitá otázka pro mě, kterou tady máme, je to, co je 
vlastně nevěra. Nevěra pro mě osobně je lhaní. Mám úžasnej zážitek, že jsem držela za ruku svého 



tehdejšího manžela a jeho tehdejší partnerku zatím co se oni spolu milovali a docela jsem byla 
zvědavá, co to se mnou udělá, byla jsem připravena se zhroutit, vnitřně jsem testovala každou svou 
buňku, kde teda cítím tu žárlivost a opravdu jsem cítila jenom vzrušení. Víš proč? Protože jemu na mě 
záleželo, jí na mě záleželo, mě na nich záleželo a všechny ty tři vztahy byly otevřené, pravdivé, 
láskyplné a potom je to možné. Takže pro mě toto nevěra nebyla, když jsem o tom věděla. Ale jakékoli 
sebemenší lhaní já považuju za obrovskou neúctu. 

Zdeněk: Myslím, že to co jsi teď říkala je velká výzva z mého pohledu vnímání, ale jsem velmi rád, že 
to existuje. Pro mě nevěra je určitě lhaní. Manželství je pro mě slib sexuální věrnosti a určitá smlouva 
duší, pro kterou jsem se vědomě rozhodl, což většina lidí říct nemůže, protože se rozhodují na základě 
zvyků a tradic a neví, co to znamená. Ještě za hlubší nevěru než je lež považuji tu zradu duše. Smlouva 
byla uzavřená mezi dvěma dušema plně v těle, plně v citu a většinou ve velmi intenzivní energii 
svatebního rituálu. Pro mě svatebním rituálem vyjadřuji a přiznávám se na veřejnosti k tomu, že 
součástí mého života je naprosto rovnoprávně ženský princip. Žena plně přiznává, že uvnitř ní je 
mužský princip součástí jejího života. My se ženou jsme ten slib dělali velmi vědomě, a když ten slib 
někdo chce porušit, má právo přijít v naslouchání to sdílet a říct jak se věci mají. Musí to být 
autentický, otevřený a s láskou. V konscelacích je to nádherně vidět bez ohledu na to, jestli to ten 
člověk ví nebo ne, tak ta nevěra je přítomná na úrovni duše. Tam je ten závazek a slib. A to je na velmi 
instinktivní úrovni, když je člověk citlivý, tak cítí, že je něco jinak, podvědomě ví, že je někde bolest a 
zrada. Chlap to třeba zapírá a zapírá a pak je tam boj, kdy jsou oba zraněný z té tajné nevěry a když už 
se stane veřejnou, tak už je stejně zraněný a velmi těžko se to vrací zpět k lásce. Už jsem viděl pár lidí, 
kteří prošli touto cestou zpět do toho vztahu, ale ta cesta byla extrémně těžká. My chceme touto 
prací, kterou děláme vést lidi ke vztahům a aby k tomu přistupovali s vědomím a citlivostí, ale také 
s určitou morální úrovní. 

Lilia: Ty jsi pro mě řekl jednu velice důležitou věc ve smyslu dohod. Ale proto, abych byla ochotna 
slíbit ale i dodržet, musím nejdříve poznat a přijmout, co já doopravdy mohu nabídnout. A co vidím 
jako hodně smutné, když se bavíme o polyamorii třeba, jsou lidi, kteří jsou přirozeně nesmírně 
stavěný k polyamorickým vztahům, ale popírají to ze studu a z pocitu vinny a snaží se zuby nehty 
vydržet v tom svém monogamním manželství a do toho často nevydržej a odskočej. Toto vidím jako 
velmi nezdravej projev. Jako společnost se snažíme o jistej dokonalej model monogamního vztahu, 
který pro některé je dokonalej a ve své vědomé formě je nádhernej. Časem se chystám mít 
monogamní vztah jako konečnou, tam se chystám, teď mám ale období, kdy zkoumám.  K těm 
dohodám, já považuju manželství za nesmírně důležitý a to že vůbec máme teď možnost mít další 
zdroje jak si ty sliby udělat vědomě. Přitom mnoho svateb je o tom, že člověk na radnici odpapouškuje 
to, co mu bylo předloženo a musí ze zákona a že ty naše rituály, hodody a sliby často nemají ani 
hloubku a je to takové polovičaté, že se zavážeme, ale ne moc. Návrat hloubky a opravdovosti rituálu 
je velice důležitý. Promyslíme, co pro mě znamená manželství, co můžu a co chci doopravdy slíbit. To 
je pro mě ten podstatný bod té nevěry, být ochotna přijmout, že on nebo ona to nebudou chtít. 
Z čeho vychází lhaní? Lhaní vychází z toho, že já se bojím, že mě opustí. Tak mám tendenci něco 
nalhat, pro partnerovu spokojenost. Já jsem taková, jaká jsem a můžu nabídnout svoje dary a svoje 
modely a on to může a nemusí přijmout. Možná sami nejsme schopni uvěřit, že jsme vhodný lásky. 
Protože mám přetékající pohár a my oba jako celé bytosti nebo více nás můžeme tvořit něco většího 
pohromadě, protože chcem a ne proto, že zoufale potřebujeme někoho, kdo jenom bude lepit 
náplasti na naše zranění, na které se nechceme dívat. Tadyty strachy mě přijdou velmi důležité, když 
se vůbec bavíme o nevěře.



Judita: Teď je ten moment, kdy do tohoto tématu mohu vpadnout s otázkou. Tamara se ptá: „Manžel 
byl zamilovaný do jiné ženy a já přemýšlela co dál. Sama jsem se ale rozhodla, že si už dál takto 
ubližovat nenechám. V tu chvíli, kdy se manžel rozhodl pro mě, nedávala jsem tomu moc šanci, ale 
jeho chování se uplně změnilo a já si říkala, užívej si daný okamžik. Jen kdyby šly ty moje myšlenky na 
tu jinou ženu a celkové ublížení vymazat. Někdy to jde, někdy ne. Máte nějakou radu?“

Zdeněk: To je velká otázka plná zranitelnosti. Já můžu k tomu říct, že pokud se Vám toto stane, tak 
pokud se ten muž vrátí od jiné ženy, měl s ní poměr a sexuální vztah, tak já mám dojem, že podle 
mého má žena mnohem větší pamět, hlavně paměť pocitů a já mám pocit, že pokud Vám ten chlap za 
to stojí, tak tam Vás chce naučit se žít s těma pocitama a sdílet je s ním, ale ne vyčítacím způsobem. 
Způsobem, kdy můžete říct „já cítím bolest“ a jenom to sdílet a nechat to být, překlenout se do 
dalších situací – jít na zahrádku, na procházku apod. Když ten chlap se vrátil, tak v jeho duši došlo 
k pohybu, cítí, že chce být s Váma, ale tu situaci už nemůže smazat. Co jemu pomůže je, když půjdete 
nějakou cestou uzdravení vinny. Protože to uzdravení vinny v něm, může uzdravit Vás. Tam je to 
propojení – Vaše bolest je spojená s jeho pocitem vinny. Vstoupit do společného chrámu sdílení, 
sednout si, naslouchat srdcem, sdílet spolu a postupně krůček po krůčku v lásce a naslouchání dojít 
k odpuštění. V této situaci Vám může pomoct něco vyššího. Toto z mužského pohledu k otázce, za 
kterou děkuji.

Lilia: Třeba když mám jizvu po císařském řezu, tak ji můžu masírovat, můžu s ní pracovat, můžu 
navrátit citlivost, ale ta jizva tam vždycky zůstane. Potom je otázka, jaký k ní mám vztah. Jestli z toho 
akorát mám traumatické vzpomínky nebo jestli dospěji do bodu, kdy jí nosím skoro jako ozdobu za to, 
že jsem porodila dítě. Tady jsou vztahy, které má smysl zachraňovat, a jsou takové, ze kterých je na 
čase odejít. Zda ten vztah stojí za to zachraňovat, ví jen on a ona. Já ve svém životě byla ochotna 
odpustit a nesyslit žádné body za to, že já jsem ta dobrá a ty seš ten zlej. To je to ženské obviňování, 
které jsme zmiňovali na začátku. Potom byly body, kdy jsem odešla a to bylo také v tu chvíli to 
nejlepší, co jsem mohla udělat. Rozhodně vím, že pokud fakt chceme zůstávat, tak tam nesmí zbýt 
toto syslení, což si myslím, že my ženy často děláme. 

Zdeněk: Já bych chtěl jenom ještě doplnit, že k některým ranám, které máme, nám naše lidská vůle a 
síla nestačí a potřebujeme k tomu mnohem něco většího, než jsme my. Jedním z těch způsobů jak to 
něco většího přivést k tomu, abychom mohli skutečně odpustit, je rituál. Ritualizovat svou ránu, 
udělat z ní ozdobu. Přivést na pomoc něco vyššího. Pokud nestačí osobní vůle a snaha, tak musí přijít 
mentor, podpora, osoba, která s tím pomůže, ale i vyšší síla. Na některé věci musí být vyšší síla 
přítomna, jinak to z vlastní vůle nedáme. 

Lilia: Souhlasím s tebou, že ve chvíli, kdy se přivolá vyšší síla, ať tomu říkáme jakkoli, tak to má uplně 
jinej dopad. Jenom jsem chtěla ještě dodat, že občas je potřeba čas. Některé věci je možné urychlit, 
ale nelze uspěchat. Můžeme to podporovat různými způsoby, ale některé věci dozrají časem. 

Zdeněk: Můj blízký mentor říká, že naše rány jsou okna k univerzální lásce. Pro mě jsou největšími 
učiteli moje rány a skrze ně mě také můžou ostatní pomoct. Kdybych nebyl vůbec zranitelný, tak mi 
nikdo nemůže projevit lásku. Lásku, která mění, která z Vás dělá lepšího člověka a ta se většinou děje, 
že se tam objeví ty rány. Když máte autentické lidi v okolí, kteří Vás mají opravdu rádi, tak lidé, kteří 
Vás mají opravdu rádi, Vám říkají věci, které někdy i opravdu bolí, ale oni Vás bolí v těch ranách, které 
už máte. Vaším úkolem je, se z těch ran učit. Podle mě rány nás učí více milovat a větší moudrosti. Bez 
ran pro mě nejde růst. 



Lilia: Je škoda, že my musíme neustále hrát na sílu a dokonalost. Nechat někoho se na sebe podívat 
do hloubky, vidět nás jací jsme, si často dovolujeme až teprve, co spadneme na dno a když už 
nemáme volbu. Vyhledáváme pomoc a toto spojení . Co tak se to naučit i z bodu, kdy jsme v pohodě? 
Nehrát si neustále na sílu a dokonalost, ale dovolit si vstupovat do zranitelnosti ne když už musíme a 
nemáme volbu, ale schválně, protože je to krásný. To jsou pro mě prostory, která já ráda vytvořím, do 
kterých já ráda vstupuju. Některé z nás máme pocit si pouštět k sobě všechny a nedopadá to dobře, 
ale pokud jdeme do hloubky, tam jsou to pro mě největší mystéria. Dovolíme si dotknout nebo nás se 
dotknout do hloubky.

Zdeněk: Je to velká odvaha, ale můžu Vás ubezpečit, že budete skutečně naživu. Nebudete jen 
přežívat, ale budete skutečně žít a to v každý okamžik. Když máte děti a nebudete žít svojí 
zranitelnost, tak z nich vychováte uzavřený krabičky. Děti mají velmi intuitivní schopnost mačkat naše 
rány. „Maminko a tatínku, vy jste teď rozčílený, protože jste zraněný“. Vlastním sebeobelháváním a 
vlastním popíráním bráníme našim dětem růst plně. Brzdíme jim potenciál, to je moje zkušenost.  
Nejsem dokonalý a nikdy nebudu, mám kolem sebe mnoho témat, který zpracovávám. Vidím, že když 
projdu malou krizí, tak objevím nejen svěží vzduch v sobě, svěží lásku, otevřenost a radost, ale vidím 
najednou okolo mě lidi v jiném světle a to děti obzvlášť. Najednou přijde moje dítě a řekne mi „tati já 
tě mám rád“ a vy to jenom neslyšíte, ale cítíte to i v srdci. Ne, že by byly děti osvícený od narození, 
taky si musí projít svým osudem, ale jsou ještě propojený s tím něčím víc. Já když vidím svou 
pětiměsíční dceru, jak každý den dělá pokroky, tak ono se to děje skrze ní, a to vidíte, že ta síla, která 
proudí skrze ní působí. To je to co my v sobě potlačujeme, staneme se takovým ztuhnutým dospělým, 
vážným, s rozumem, ale dýcháme tak na pět procent a pak jenom vpadneme do rakve. 

David: Tady se množí dotazy z mužského fóra. Jak zvládnout speciálně v tom polyamorickém vztahu 
určitou sílu jedinců? To znamená, že někdo může být v uvozovkách alfasamec, druhý submisivnější. 
Jak zvládnout vůbec muže v tomto vztahu? Muži mají tendenci být v nějaké pozici vládnutí proti 
jinému muži. Může vůbec polyamorický vztah fungovat v roli muž-muž-žena? 

Lilia: Určitě ano. Nakonec i já můžu více žárlit třeba na ženu v našem vztahu. To nemusí být ani o těch 
pohlavích. Ale z mé zkušenosti, ve chvíli, kdy tam jde o nějaké soupeření, o nějakou nejistotu, o 
nějaký pocit, který zavání nevěrou nebo podobně, tak to asi nebude dlouhodobě fungovat. Je 
opravdu těžké najít podmínky a najít takové lidi, kteří budou dlouhodobě fungovat. Viděla jsem velmi 
málo šťastných polyamorických vztahů. Jsou tam většinou dva lidi, mezi kterýma to úplně nefunguje, 
jsou uvázaný na jednoho a začínají o jednoho soutěžit. Je jedno, jaké je pohlaví. Pokud se bavíme o 
polygamii, což je takový institut, kde se stává, že člověk má více manželství, kde jsou ty dohody, a jde 
o zodpovědnost. A jak my na západě si myslíme, že je to cesta do pekel a že ty ženy v polygamii musí 
mít naprosto strašný život, když musí soupeřit o toho jednoho muže. Naopak v Himaláji funguje 
společnost, kde funguje polyandrie, když žena má více manželů a samozřejmě, že často to není 
růžové, ale jsou příklady, kdy dokáží fungovat jako rodina. Mám volbu, zvolila jsem si to, věděla jsem, 
do čeho vstupuju a mám možnost odejít. Toto je pro mě základ jakéhokoli vztahu. Určitě je však 
pravda, že to soupeření je velké riziko a proto většina těchto konstelací úplně nefungují. Polyamorní 
vztahy, které znám a fungují, jsou regionálně rozdělené. Často fungují proto, že jedna žena je v jedné 
zemi, druhá žena je v druhé zemi. Vědí o sobě, souhlasí s tím, ale nikdy nemusí fyzicky sdílet 
teritorium. Je úplně něco jiného, protože můj manžel je na misi v Afghánistánu a vím, že tam má jinou 
partnerku a on je prostě na té misi a byl by tam tak i tak, je něco jiného, než když v osm večer se 



mnou řekne, že teď odjíždí za jinou partnerkou. Je podstatně těžší, když všichni musí sdílet stejné 
teritorium a stejný čas. 

Zdeněk: Teď jsem si uvědomil, kolikrát jsem se v životě porval kvůli holce. Když jsem byl mladý, tak 
jsem byl docela divoký, ale bylo běžné že, když se mi tenkrát podíval někdo na mou holku jinak, než 
přátelsky, tak to se mnou neměl hezký. Minimálně jsem ho okřiknul a upozornil jsem ho, že toto dělat 
nebude. Mezi muži je v tomto mnoho energie, samozřejmě tam hraje roli slušné chování a výchova, 
které se projeví u intelektuálně vyspělejších jedinců, takže překrývají svou přirozenost a dělají, že je 
všechno v pořádku a vůbec jim nevadí, že jim někdo sexuálně kouká po holce. Pak se jim stane třeba i 
to, že jim tu ženu někdo fakt odvede. Na určité úrovni lidskosti a propojenosti, tyhle instinkty prostě 
jsou. O této otázce jsem hovořil s jedním mým učitelem a on říkal, že některé věci v životě mají svou 
posloupnost.  Když máš děti, vychováš je, projdeš partnerským vztahem, tak najednou některé tvé 
dosavadní chování přestane mít důležitost a ty můžeš vstoupit do nové úrovně vědomí. Pokud někteří 
muži projdou určitým obdobím různorodých vztahů, tak mohou opustit své vztahy a vstoupit do vyšší 
úrovně, kde ta rivalita není tak silná nebo tam není vůbec přítomná. Neviděl jsem však mnoho mužů, 
kteří to tak měli a já to tak rozhodně nemám. Pokud by někdo sahal na mojí ženu, tak bych ho 
upozornil, že tudy cesta nevede. Takže, dokážu si představit, že to může fungovat, ale vyžaduje to 
určitou zralost na straně toho muže. Tento svět není něžná událost, kde na sebe lidí koukají osvíceným 
pohledem, tento svět je celkem divoká energetická událost, která potřebuje někdy ochranu. Dneska 
jsme zapomněli, jak mužskou sílu používat, některé ženy dokonce opovrhují mužskou silou, protože 
mají negativní násilnické zkušenosti. Mužská energie je o tom, že řekneme ženě, že jí milujeme, ale 
máme v sobě instinkty, které jí chtějí chránit. Víme, že jí nevlastníme, ale když někdo chce obtěžovat 
naší přítelkyni, tak se dotyčnému ozveme. Úroveň instinktů má hodně chlapů, ale třeba je i potlačují, 
protože vědí, že se tyto projevy ženě nelíbí. To jsme se shodli s chlapy, že vnímáme to, když chlap 
přichází k naší partnerce jako přítel a kdy tam podprahově probíhá energetická sexuální touha. 
V každém případě je potřeba zkoumat tuto úroveň, a pokud ji projdeme, tak do budoucna můžeme 
možná potkat jiného muže, kterého my sami budeme milovat a ne z homosexuálního důvodu. 
Zjistíme, že to jsou prostě skvělí lidi, já jim věřím. Je třeba být schopný ty hranice hlídat takovým 
způsobem, aby ten druhý člověk neskončil nadosmrti jako invalida. Existuje i ze strany ženy tajuplné a 
skryté psychické násilí na mužích. Psychické násilí jde do těch ran toho chlapa a ten chlap má ty rány 
spojené s agresivitou, a když ten chlap nemá dostatek sebeuvědomění, tak mu ta ruka běží dopředu 
nebo začne na tu ženu řvát. Což samozřejmě žádného chlapa neomlouvá. Všichni, kteří máte tyto 
tendence, tak musíme jít do nějakého kurzu, kde tohle musíte spravovat, to samé ženy. 

Lilia: Ještě chci zmínit, že psychologické násilí není něco, co dělají ženy mužům, ale co si často dělají 
ženy navzájem. Chci dodat k té síle, o které mluvíš, že vlastně když se sílou nepracujete, tak se 
projevuje nejrůznějšími nevhodnými způsoby. Já věřím, že se dokážu ochránit, ale zároveň je tam 
hluboká touha, aby to dělal ten muž. A dokonce obzvlášť sexuálně je v tom ženství hluboká touha se 
odevzdat. Je to nesmírně naplňující prostor, když se můžu oddat. Je to o tom, že vím, že když padnu, 
ten chlap mě chytne. Když tohle nejsme si schopné přiznat, tak se to často promítá do sexuálních 
fantazií o znásilnění, což je absolutní tabu řešit, přitom hodně žen má fantazie, které by nechtěly 
zhmotňovat. Ale kam se tohle promítá. Je nesmírně naplňující zkušenost odevzdat se mužské síle. 
Často se toho bojíme, protože pak už bychom nevypadaly jako emancipované feministky. Pro mě je to 
v míře dohody, důvěry a svobodné volby. Děláme to vědomě nebo potom nevědomě. Tak si to 
pojďme dopřát vědomě a dělat na to bezpečný rámec , se kterým se můžeme uvolnit a neublížit si. 



Zdeněk: V návaznosti na to, jak jsem mluvil o tom bojovníkovi v nás, tak ta ochranná kvalita muže 
potřebuje kultivaci. Bojovník je naprosté DNA mužské síly. Pokud tohle neděláme, tak jsme naprosto 
ztracený. Dneska žije polovina mužů bez vědomí, že mají nějakou sílu, protože síla muže je převážně 
fyzická. To je v tělech a instinktech. Jelikož dnes už chlapy nepracují fyzicky a necvičí, tak nevědí, že 
mají sílu. Proto ty chlapy dneska vypadají tak jak vypadají. Milovník dokáže vytvářet nějaký bezpečný 
prostor a ochránce vytvoří nějaký „frame“, když to tak řeknu. Ten milovník tam dá lásku. Ten milovník 
dokáže cítit tu ženu, milovník dokáže tančit a být s tebou v kontaktu. Bojovník dokáže vytvořit prostor 
a koukat okolo. Milovník umí jít k té ženě, všechny ostatní síly muže jsou akční a jdou přímo do akce, 
kdežto milovnická síla je důležitá pro bezpečí. 90% chlapů mají o milovníkovi jednu informaci a tou je 
sex. V dnešní době je jediná informace mužů z porna. Ostatní témata, která potřebujeme proto, 
abychom žili se ženou radostně, jako je láska, tanec, cit apod., nikdo nemá a není nikdo, kdo by je to 
učil. 

Lilia: Opravdovou sexuální výchovu, která by zahrnovala vztahy, vztah k sobě, vztah k tělu, to nám 
chybí asi úplně nejvíc. Z té nevzdělanosti vyplývá akorát zbytečné trápení, protože by se tomu dalo 
snadno předejít. Nevím, kdo to řekl, ale kdysi nás přitahovali muži, kteří měli jenom páteř, ale my jako 
moderní ženy chceme, aby ten muž měl jak páteř, tak srdce. A jsme ochotni pracovat na sobě, 
abychom mohly tomu muži jít vstříc. 

Zdeněk: Podívejme se na to pravdivýma očima, že jsou to prostě ještě jen ostrůvky, které jdou krůček 
po krůčku. Je plno lidí, kteří nás mají za blázny, jsou lidi, který to pomalu začíná zajímat a lidi, které 
inspirujeme. Ta společnost roste díky barevnosti a různým přístupům a různou inteligencí lidí a ta 
vyšší moudrost prochází skrze tu osobu právě proto, že na tu osobu jsou navázány nějaké typy lidí, 
které ta osoba nějakým způsobem interesuje. Nemůžu interesovat všechny. 

Lilia: Ještě ti něco dodám k „ochráncům“.  Já třeba mám tu zkušenost, když jsem praštila podpatkem 
přes obličej chlapa, který sexuálně obtěžoval kamarádku. V ten moment jsem se cítila tak dobře, ale 
zároveň moje nejoblíbenější scéna všech dob z jednoho velmi špatného Hollywoodského filmu je ta, 
když on jako muž střílí z dvou automatů a zároveň na sobě má ženu a úplně vědomě a přítomně se do 
toho s ní ještě miluje. Chtěla jsem tím říct, že to neznamená, že my jako ženy nemůžeme být 
ochránkyně. Ochránkyně je i ženský princip a je velmi důležitý. My jako ženy si často nedovolujeme 
hlídat svoje hranice, protože my máme být ty jemné dámy. Ale ta lvice, která má vylézt, když se někdo 
přiblíží k jejím mláďatům, je velmi důležitá a to nám často chybí. My jako ženy jsme myslím mnohem 
náchylnější k tomu, nechávat si porušovat své hranice, vzít si svůj prostor, vzít si svůj čas, vzít si své 
zdroje, než absolutně vyhoříme. Obzvlášť tedy jako matky. Zdravé sobectví je také velice důležité – 
mám právo pečovat nejdříve sama o sebe. Bohužel jako ženy se toto musíme ještě často naučit. 

Zdeněk: To, co jsi teď řekla, by se mělo vytesat do kamene. Před rokem jsme byli na hřišti s mou 
ženou, kde jedna paní nespravedlivě napadla jejího syna. To co jsem v ten moment viděl, bylo jako 
tygřice v akci. Šárka přeskočila to pískoviště a jala se silné obrany svého dítěte a dotyčná paní odešla a 
byl klid. To bylo poprvé v životě, kdy jsem viděl ženu v této síle. Protože právě co jsi popisovala, ženy 
ztratily kontakt s touto silou a byly vychovaný jenom k tomu, aby byly krásný, hodný, poslušný, 
submisivní a loajální. 

Lilia: Vy muži nechcete jenom takové jemné ženy. Vás zajímají silné ženy, úspěšné ženy. Protože každá 
druhá otázka, kterou máme na ženském fóru je o tom, jak se muži bojí silných žen. Musím skutečně 
být jen krásná nablblá blondýnka, abych se mohla někomu zalíbit? 



Zdeněk: Nemůžu mluvit za všechny muže, ale bohužel musím oznámit, že existuje hodně velký 
množství mužů, kteří si tajně přejí tu hodnou, bezpečnou, krásnou, sexuálně poddajnou osobu. Muž, 
který objevil svůj střed, který má vizi, uvědomuje si svou zranitelnost, nemůže jinak, než potkat ženu, 
která je autentická a v určité integritě žijící. Nemá jinou volbu než kráčet s takovou ženou.  Když muž 
objeví tu svou sílu a začne jí žít, nezbývá mu nic jiného, musí, protože to je ta cesta. S takovou ženou, 
která je silná ve své ženské síle. Dneska jsou ženy silné v ženském i mužském principu, je potřeba říct, 
že je důležité, aby ty ženy byly ve svém ženském principu silné a nezaměňovaly to s mužským 
principem. Muž potřebuje trochu občas dostat i pocit, že může suverénně řídit auto a že ta žena se 
vedle něj uvolní, protože suverenita je součástí mužské síly. My bychom bez ženské sily nemohli 
existovat, my bychom se rozutekli. Je potřeba mít nějaké způsoby a rituály, jak udržovat tu polaritu a 
vrátit se trochu zpátky tak, aby muž byl ve své mužské síle, žena v ženské a aby se spolu potom setkali 
v tomto módu, a je to umění. To, že někdo chodí na nějaké semináře, neznamená, že má nějakou 
zralost. Každý má úplně jinou startovní plochu a já znám plno chlapů, který nikdy na žádném semináři 
nebyli, ale jsou velmi integrovaný a jsem si jist, že jsou to i dobří milovníci i bojovníci. Muž potřebuje 
ke svému zrání vůli a vlastní iniciativu. Muž nemá menstruaci, nemá tyhle všechny procesy, který 
dělají určitě ženu zralejší osobou a integrovanější. Muž potřebuje z vlastní iniciativy sám sebe vytesat. 
Muži mají v sobě obrovskou energii typu „co mi dovolí ta existence, co mi dovolí svět?“. A to je velmi 
neefektivní způsob života. Protože muži potřebují zralé ženy, aby jim ukázaly ty hranice takovým 
způsobem, kde se učíme. Kde dochází k sebeučení, ne jenom ke zkušenosti. 

Lilia: My máme sice ty zasvědcení, o kterých ty mluvíš, jako je menstruace, porod apod., ale otázka je, 
jak k nim přistupujeme. Přesně, jestli skutečně jdeme do té hloubky a těžíme z toho moudrost, 
poznání, hloubku, které tam můžou být a jsou anebo ne. 

Judita: Lenka se ptá, zda je možné žít šťastný život s mužem, který má maminku na prvním místě?

Zdeněk: První žena, se kterou se muž musí rozejít je matka. Pokud muž nepojde rituálem rozchodu 
s matkou, tak s ní furt je, protože muž je velmi zranitelný k připoutanosti k matce. Není možné, aby 
žena byla šťastná s mužem, který je připoutaný k matce. 

Judita:  V dnešní společnosti, kdy je žena schopná a přece v ní převažuje energie ženská a zamiluje-li 
se, je schopna se oddat, ale ví, že má i jinou možnost. Žijeme však ve společnosti, kdy muži opouští 
své ženy. Co s tím dilematem?  S tím, že muži si neváží pečování ať ve smyslu jídla a berou je po čase 
jako samozřejmost, ani intelektuálního posilování ze strany ženy. Každopádně ačkoli je mi blízké oddat 
se a pečovat, je mnohem bezpečnější spolehnout se sama na sebe. Co s tím dilematem? 

Lilia: Když žena nese velký štít, ač často se mylně říká, že žije v mužské energii, ale ona nežije v mužské 
energii, nýbrž v ženské zraněné energii. Tím, že vlastně tomuto říkáme mužská energie, velmi 
zneuctíváme muže. Vztah není investice do budoucna. Já jsem se vztahovala ke svému prvnímu 
manželství jako k investici, takže když propadlo, měla jsem pocit, že jsem investovala sedm let do 
fondu a ten fond shořel. Pokud pečuju ve smyslu, že ty mi teď dlužíš, proč to dělám? Já bych radila 
nedělat nic, proto, abych vytvořila v tom druhém pocit vinny a pocit dluhu. Já osobně zbožňuji 
kupovat lidem dárky, to je můj způsob péče, ale už jsem ve fázi, kdy vím, že to dělám pro sebe. Já 
mám potřebu kupovat dárky, já mám radost z toho, když je dávám a co ten člověk mi za to dá je 
irelevantní. Já když pečuju o svého manžela jakýmkoli způsobem, tak mě to dělá radost. Nebudu vztah 
dotovat způsobem, který mě netěší a který dělám jako investici. Ano, oni z té mé péče mají benefit, 
ale je primární si uvědomit, že to dělám pro sebe. A nejdřív naplním svoje potřeby, svou nádobu a 



potom jí nechám přetéct. Tím neříkám, že bychom si neměli být vděční. Samozřejmě ve vztahu by měl 
panovat respekt vůči tomu, co si dáváme a obrovská vděčnost a uznání. Ale nemám ráda model, 
kterým žila velmi mnoho let moje jinak úžasná babička, „vy mě všichni dlužíte, protože já jsem se Vám 
obětovala“. Toto ženské obětování bych ráda pustila, protože mi přijde, že nevytváří nic jiného, než 
psychologické manipulace, které jsme oba zmiňovali. A vina je jedním z největších ženských pák ve 
vztahu. Vina a právě pocit dluhu.

Zdeněk: Z našeho pohledu je největším jedem vztahu samozřejmost. Jakmile cokoli začneme brát jako 
samozřejmost, tak to přestane být zajímavé. Druhá věc je ta, že vztah není business. I když v sobě 
máme někde tu touhu jako „já dám tohle a on by měl dát tohle“. Toto vede ke zklamání. Výsledkem 
tohoto obchodu je zklamání. Lilli to řekla všechno, každopádně to není snadné opustit. Protože jsme 
velmi podmínění ve svém vlastním vnímání vztahů, že by to tak mělo být. Furt tam máme tu 
napřaženou ruku, řekneme, co můžu dostat, a pak teprve dávám. Pro mě je vztah otázka toho, co 
můžu dát, já se neptám, co můžu dostat zpět. Samozřejmě je tam důležitá ta úroveň sdílení, ten vztah 
má výživu. Je vyživující. Já můžu vědomě říct „miláčku, potřebuju namasírovat záda“. Já potřebuju 
pojmenovávat svoje potřeby, ale s hlubokou vděčností, že mi tu lásku někdo projevuje. Láska není 
pouze cit, láska je čin. A my konáme s láskou a necítíme to. My necítíme, že konáme z lásky. Chlap 
veze 500 Km tu rodinu na tu dovolenou, všechno připraví, zařídí, auto opraví, to celé dělá z lásky. On 
si to neuvědomuje, protože tu lásku necítí. My často toužíme po tom, aby láska byla jenom citem, ale 
ona je mnohem víc činem kolikrát a konáním ve vztahu k někomu. Každopádně žádný záruční list na 
to, co dostanete zpět, nedostanete. 

Lilia: Ve chvíli kdy přestaneme očekávat, ty chvíle kdy fakt přijmeme toho druhého s tím co je, ale bez 
očekávání, tak aspoň v mém životě paradoxně až v tomto bodě se začalo něco měnit k lepšímu. 
Tlačení pomocí vinny, biče, či čehokoli nikdy nefungovalo. Ale až ve chvíli, když přijmete, že tak to je, 
to seš ty, jo chci tě/nechci tě. A nebudu tě neustále obviňovat z toho, jak neustále nenaplňuješ moje 
očekávání, co bych si myslela, že by tak mělo vypadat, protože mě to máma naučila. 

David: Já tady mám takový kontradotaz k tomu, co už padlo. Jestli je možné žít spokojený vztah se 
ženou, která neopustila svou matku. 

Zdeněk: Může to vypadat jako spokojený vztah, ale já bych takovému vztahu nevěřil. Jinak k tomuto 
dotaz nevím co říci. Nechám to na ženách. 

Lilia: Co znamená být připoutaný k matce? Matku dává na první místo a to jsem pochopila jako, že 
matka je pro danou osobu nejdůležitější žena. Ale ve chvíli, kdy má k matce úctyplný vztah a stará se o 
ní, tak tam nevidím problém. U muže je žena jeho ženou a matka je jeho matka. 

Zdeněk: Musím ještě jednou podotknout, že muži jsou ke vztahu k matkám v submisivní pozici, jsou 
zranitelní. Matky by měly být velmi vědomí toho, jak ty muže pouštěj a jak působí na jejich vlastní 
vztah k ženám. V mém případě byla matka velmi silná, furt mi vstupovala do mého výběru žen a pro 
mě to bylo velmi traumatizující. A můj vztah s matkou prošel velkým uzdravením, ale trvalo mi to 
dvacet let a to jsem na tom vědomě pracoval. Když na tom ty muži vůbec nepracují, tak oni jsou 
energeticky pod ramenem a sukni té matky, aniž by o tom třeba i věděli. Hlavně se to projevuje tak, že 
se ženami nemohou být moc přítomní. Co já pozoruji, tak vidím, že toto ženy mají velmi silně se 
svým otcem. Potkával jsem dost žen, které byly furt zavázané svému otci. 



David: Poslední dotaz. Vy jste na začátku mluvili o silných ženách a o silných mužích. Dost často jsem 
slyšel, že chybí ženskost, že se ztrácí ženskost. Není to třeba tím, že tady existuje určité zrcadlení, že 
ženy, které ztrácí ženskost, nejsou schopny přitáhnout muže, který má sílu? Já nemohu najít 
správného silného muže, a jestli to není tím, zda jsem žena co má co nabídnout tomu silnému muži. 

Lilia: Já bych teda začala u toho, co můžu nabídnout sama sobě, abych vůbec nikoho dalšího 
nepotřebovala. Říkám tomu černé díry. A to, jsou většinou místa, která hodně bolí, a tam my máme 
toho partnera, který nám lepí náplasti, aby to tolik nebolelo. Moje rada je přestat „tahat“ muže, 
nenutit ho do něčeho co nechce. Když ho tahá žena do ložnice a on se nechytá, tak co chce ta žena? 
Orgasmus? Tak si udělej nejkrásnější rituál masturbace, co jsi kdy zažila. Chceš udělat koupel? Udělej 
si nejkrásnější koupel sama. Moje zkušenost je taková, že když se žena stáhne z toho, že chlapa do 
něčeho nutí a místo toho zaleze a dopřeje si to, co potřebuje sama, tak najednou ta zavřená koupelna 
je pro muže podstatně přitažlivější než nucení do toho, aby tam šel muž s ní. Je to volba. My 
nepotřebujeme nic, každý jsme naprosto schopný žít bez sebe, ale my chceme být spolu. My chceme 
ty role poskládat tak, abychom se doplňovali jako celek. To je pro mě klíč klíčů. Rozdíl mezi tím, že 
musím nebo cítím, že musím, ať už ze zranění nebo sociálních konvencí anebo, že si to volím. To je pro 
mě klíč úplně ke všemu.

David: Já velice děkuji za tento podnětný seminář a velice se skláním před moudrostí obou mentorů, 
protože zde padlo spoustu krásných a hlubokých slov. A těším se na to, že si možná i zopakujeme 
v budoucnu něco takového, abychom mohli jít hlouběji do dalších otázek. 

Judita: Já bych chtěla poděkovat našim divákům a zároveň se omluvit, že jsme nestihli zodpovědět 
všechny dotazy, ale rozhodně těch webinářů bude více, takže ještě bude příležitost. Děkujeme.

Lilia: Samozřejmě na obou stranách máte možnosti, jak s námi pokračovat, ať už na cestě pravého 
muže nebo na cestě extáze. Pokud byste se chtěli připojit k cestě extáze, dostanete od nás knihu 
Ženské rituály, abyste si ty rituály mohly udělat doma. Děkuji všem za všechno a dnešní povídání a 
budu se moc těšit na příště.  


