
26

Kapitola 1

Kde jsou všichni 
dobří muži?

Toužíte se zamilovat a pak žít šťastně až  
do smrti, nejprve však musíte najít toho pra-

vého. Takového, který vám rozproudí krev v žilách. To 
ale není jednoduché, a tak se zdá skoro jako zázrak, že 
se vůbec někdy někomu poštěstí podobnou lásku pro-
žít. Ale nemožné to určitě není. Po světě chodí spousty 
nezadaných mužů, kteří by se k vám dokonale hodili. 
Jen je musíte umět rozpoznat.

Rosie

Nikdy nezapomenu na svůj první rozhovor s Ro-
sií. Měla za sebou několik nevydařených vztahů a v té 
době zrovna chodila s „Porno králem“. Její přítel seděl 
raději u počítače a sledoval porno, než aby ji někam 
vzal nebo s ní trávil čas. Každý večer jí posílal zprávu: 
„Dobrou noc, kotě.“

Poté, co konečně pustila Jeho Veličenstvo k vodě, 
se Rosie rozhodla vyzkoušet seznamování přes inter-
net. Když ale vytvořila svůj první profil, nikdo se jí 
neozval – vůbec nikdo. Řekla jsem jí, že podle mého 
soudu by měla přepsat svůj životopis a také charakte-
ristiku vlastností, které očekává od partnera.
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„Mám tak dlouhý profil kvůli všem těm břídilům, 
se kterými jsem měla tu čest,“ vysvětlila mi. „Musela 
jsem přece vypsat všechno, co nejsem ochotná tole-
rovat.“

Upozornila jsem ji, aby nezačínala tak negativně, 
protože tím vytváří špatnou energii. „Musíte se nala-
dit na úplně opačnou vlnu,“ řekla jsem jí „Zaměřte se  
na to, co chcete, a ne na to, co nechcete. Pokud na mě 
dáte, vyrojí se tolik zájemců, že ani nestačíte odepi-
sovat.“

„Dobrá, změním svůj profil,“ souhlasila. „Ale kdy 
se zařídím podle vaší rady, jak dlouho budu čekat  
na pana Božského?“

„Nějaký čas to potrvá. Něco mi říká, že ten pravý 
se neobjeví dříve než za dva měsíce. Než najdete své-
ho prince, budete muset políbit spousty žabáků, ale 
nakonec se dočkáte.“

A žabáci se začali hrnout.
Rosie mi volala dvakrát týdně, aby se se mnou po-

radila ohledně různých mužů, na které narazila na in-
ternetové seznamce, ale jeden mi připadal horší než 
druhý. Před každým z nich jsem ji k jejímu zklamání 
varovala.

„Proč jen nemám štěstí na slušného chlapa?“ naří-
kala si týden co týden.

„Chce to jen trochu trpělivosti,“ ujišťovala jsem ji. 
„Určitě potkáte toho pravého, ale tyhle věci není rad-
no uspěchat.“

Pak se mi Rosie pár týdnů neozvala a já si zača-
la dělat starosti. Měla jsem nepříjemný pocit, že něco 
není v pořádku.

Když pak nakonec zavolala, pověděla mi o Ed- 
diem, muži, s nímž se seznámila přes internet. Raději 



28

se mi prve nesvěřila z obavy, abych ji od něj neodra-
zovala jako ve všech předešlých případech. Namísto 
toho se rozhodla si s ním bez porady se mnou začít. 
Koneckonců měla tak jako tak pocit, že její princ už 
na sebe nenechá dlouho čekat, a jak sama řekla: „Už 
jsem nedokázala dál čekat.“

Eddie sdělil Rosii, že slouží v armádě a že by za ní 
rád přiletěl, ale jeho banka sídlí v jiném státě, tam, kde 
prošel základním výcvikem. Požádal ji, aby mu posla-
la peníze na letenku s tím, že jí je vrátí, až se setkají. 
Rosie mu ochotně poslala 400 dolarů. Čekala na něj 
na letišti, ale Eddie se neukázal. Rosie nevěděla, jestli 
se má cítit zdrcená, nebo si dělat starosti, co se Eddie-
mu mohlo stát. Spěchala domů a marně se mu snažila 
dovolat. Nechala mu tedy vzkaz, ale on se jí neozval.

Zavolal až tři dny poté. Vyhlídka na setkání s ní 
ho prý natolik rozrušila, že si to ráno, kdy měl letět, 
zapomněl píchnout inzulín. Cestou na letiště v taxíku 
zkolaboval a museli ho odvézt do nemocnice, takže 
zmeškal letadlo a letenka mu bez náhrady propadla.  
A po tomhle zážitku, kdy se ocitl tak blízko smrti, si ji 
přeje vidět o to víc. Mohla by mu poslat další peníze, 
než dostane výplatu?

Rosie se mi svěřila, že v ní Eddieho vysvětlení vzbu-
dilo jisté pochybnosti, ale ona je potlačila a poslala mu 
dalších 400 dolarů. Eddie opět nepřiletěl. A nebral jí te-
lefon, jen s jedinou výjimkou, totiž poté, kdy zabloko-
vala své číslo, aby neviděl, kdo volá. Jakmile zjistil, že 
mluví s ní, okamžitě zavěsil.

Rosie pak pár dní sbírala odvahu, než se odhod-
lala mi zavolat. Bylo jí trapné přiznat, do jak hloupé 
situace se dostala, ale protože měla spousty otázek, 
zvědavost nakonec zvítězila.
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„Dobrá, Louise, klidně mi to povězte úplně bez 
obalu. Co si o tom celém myslíte? A dostanu své pení-
ze někdy zpátky?“

„Odpovědi na obě otázky už přece znáte,“ řekla 
jsem jí. „Tak za prvé s těmi penězi se můžete rozloučit 
a berte to jako daň za cennou zkušenost. A zadruhé už 
nikdy nikomu cizímu žádný finanční obnos přes inter-
net neposílejte. A za třetí buďte trpělivá! Ten pravý se 
objeví.“

„Ale proč je to tak strašně složité?“ bědovala.
„Zkusme na to jít jinak. Ozvali se vám přes interne-

tovou seznamku v poslední době nějací další zájem-
ci?“ zeptala jsem se.

„Ano, několik, ale nikomu z nich jsem neodepsala. 
Zabývala jsem se jen Eddiem a teď mám strach, že mě 
chce každý z těch chlápků jenom využít.“

Rosiin váhavý postoj se dal snadno pochopit, ale 
pokud měla dosáhnout svého cíle, bylo nutné, aby 
podnikla ty správné kroky.

„Jistě, Rosie, můžete to vzdát, ale pokud tomu ješ-
tě dáte šanci, najdete už brzy muže, jakého hledáte. 
Zkuste mi přečíst jména těch, co se vám v poslední 
době ozvali.“

Rosie začala odříkávat seznam, a když narazila  
na Dana, přerušila jsem ji.

„Něco mi říká, že byste ho měla kontaktovat,“ 
navrhla jsem. „Ale buďte opatrná a neuspěchejte to.  
A za žádných okolností mu neposílejte peníze!“ Rosie 
se zasmála a slíbila, že se zařídí podle mojí rady.

Při svém příštím telefonátu pro mě měla mnohem 
lepší zprávu než tehdy po fiasku s Eddiem. Její nový 
přítel Dan se velmi osvědčil. Jakmile se mu prý ozva-
la, okamžitě odepsal. Chvíli spolu komunikovali elek-



30

tronicky a pak si začali povídat přes telefon. Rosie  
na nic nespěchala, a dokonce si vyžádala víc času, 
když ji po týdnu pozval na večeři. Nakonec trvalo dva 
měsíce, než se setkali osobně. 

Dan, vysoký a statný, romanticky založený chla-
pík, pracoval jako záchranář u hasičů. Rosie mi řekla, 
že je to přesně její typ, ale nejprve mu nevěnovala po-
zornost, protože se ještě stále cítila rozrušená po zku-
šenosti s Eddiem. Teď žijí spolu a plánují společnou 
budoucnost.

Poučení

Když po něčem toužíte, chcete to v době, kterou 
sami uznáte za vhodné. V případě mnoha žen platí, že 
touží po vhodném partnerovi a chtějí ho tady a teď. 
Nejsou ochotné čekat. Jenže vesmír na požadavky lidí 
nehledí. Věci se stanou tehdy, kdy se mají stát, a žád-
né vztekání ani křik to nijak neurychlí. Pokud si tedy 
kladete otázku, proč nemůžete najít toho pravého, 
bude to možná tím, že zkrátka ještě nepřišel čas, aby 
vám vstoupil do života. Možná nejprve musíte vyře-
šit nějakou jinou záležitost nebo se s něčím ve svém 
životě musí vypořádat on, aby urovnal cestu vašemu 
vztahu. Ať se mají věci jakkoli, klíčem k úspěchu je 
trpělivost. Pocity zoufalství mívají za následek špatná 
rozhodnutí.

Rosie potkala spousty žabáků, než nakonec našla 
svého prince, a málem by ho přehlédla, protože nebyla 
dost trpělivá.
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Moudrá slova
„Nechci být každému vším, ale ráda bych  

pro někoho něco znamenala.“
Javan

Pouhá fakta

Psychopatie je porucha osobnosti, při níž člověk 
postrádá empatii, pocit viny a schopnost předvídat 
důsledky svých činů. V dětském věku se tato porucha 
projevuje sklonem k lhaní a krutostí ke zvířatům. Psy-
chopati mívají často navenek okouzlující projev, proto 
se snadno začlení do společnosti. Mnozí lidé se mylně 
domnívají, že každý psychopat je krvežíznivý sériový 
vrah typu Teda Bundyho, Johna Waynea Gacyho nebo 
Dextera, ale většina postižených jedinců se nepro-
jevuje tak extrémně. Robert Hare, emeritní profesor 
psychologie na Univerzitě Britské Kolumbie a tvůrce 
standartní diagnostiky psychopatologie, odhaduje, že 
psychopati tvoří jedno procento populace. Není nijak 
překvapivé, že mezi ně patří vysoké procento obyvatel 
věznic.

Na poli psychologie existují odlišná stanoviska 
ohledně toho, jak se liší psychopat od sociopata. Oba 
typy se vyznačují podobnými vlastnostmi a tyto poj-
my se často zaměňují. Někteří odborníci na duševní 
zdraví však zastávají názor, že zatímco u sociopata 
vzniká porucha chování vlivem prostředí, například 
traumatických prožitků v dětství, psychopat se se svou 
odchylkou narodí.
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Mnozí lidé věří, že člověk má vrozenou schopnost 
psychopata rozpoznat. Může vám z něj „naskakovat 
husí kůže“ nebo vám přátelé mohou tvrdit, že se jim 
na vašem novém příteli něco nepozdává. Tato kniha 
je v podstatě o tom, jak naslouchat své intuici, a náš 
příklad ukazuje, jak by intuice měla fungovat. 

Pokud jde o Rosiin případ, nelze s jistotou tvrdit, 
zda se její podvodník Eddie dá pokládat za klasického 
psychopata, nebo ne. Pokud by se mělo zjistit, jestli ho 
trápily výčitky svědomí kvůli tomu, že obral osamělou 
ženu o 800 dolarů, musel by podstoupit soubor psy-
chologických testů. Ale ať by diagnóza vyšla jakkoli, 
Eddie byl zkrátka špatný chlápek. Rossii to napovídala 
intuice, proto se mi s ním zdráhala svěřit a proto měla 
pochybnosti, zda mu má poslat peníze.

Chápu, že toužíte najít někoho výjimečného a do-
mníváte se, že k získání kýženého cíle je potřeba za-
riskovat. Ale zaplést se s psychopatem – nebo třeba jen 
s obyčejným kreténem, kterých chodí po světě zástupy 
– je příliš velké riziko. Lidský mozek se po tisíciletí vy-
víjel tak, aby nás ochránil před predátory. Možná dost 
dobře nechápeme, jak to přesně funguje, ale jakmile 
začne vysílat varovné signály, je nutné jim věnovat po-
zornost. Pokud se nám daná situace nejeví dobře, prav-
děpodobně to tak bude.

Robin a Marcus

„Nutně potřebuji pomoc, Louise,“ vyhrkla Robin, 
jakmile jsem zvedla telefon. „Mám problém v part-
nerských záležitostech.“
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Začala jsem míchat karty a pár jich vyložila na stůl. 
„Hmmm, podle mě nejde o problém, Robin,“ řekla 
jsem. „Povězte mi, co vás trápí.“

„Víte, v práci se vyskytl jeden muž. Jmenuje se 
Marcus. Nastoupil teprve nedávno, před pár měsíci. 
Každopádně jsem na něj dříve ani nepomyslela, pro-
tože jsem měla za to, že je ženatý.“

Pohlédla jsem na karty a rozpačitě si promnula bra-
du. Robinina slova nešla dohromady s tím, co mi vy-
cházelo. „Mám to tedy chápat tak, že si něco začínáte 
se ženatým mužem?“ zeptala jsem se.

„Ne, nic takového bych neudělala!“ zvolala Robin. 
„Mám své zásady!“

„Ale ovšem. Omluvám se, jen jsem tomu nerozu-
měla, protože u toho chlapíka žádnou manželku nevi-
dím. Proč si myslíte, že je ženatý?“

„Přesně o tohle tady jde. Teď už si to nemyslím. 
Má na stole obrázek ženy s dítětem, tak jsem si mys-
lela, že je to jeho rodina. Když minulý pátek navrhl, 
abychom si spolu zašli na drink, odmítla jsem s tím, že 
by se měl stydět. Zeptal se mě proč a já mu pověděla, 
že nemařím čas se ženáči.“

„Načež vám řekl, že není ženatý,“ odtušila jsem.
„Přesně tak. Má prý na stole fotku svojí sestry a je-

jího syna.“
„Podle toho, co ukazují karty, mluví pravdu. Líbí 

se vám?“
„To rozhodně ano. Na takového chlapíka jen tak ne-

kápnete. Chodil na vysokou a uvažuje o magisterském 
titulu. Chodí do posilovny a má svůj vlastní dům.“

„To zní slibně,“ řekla jsem Robin. „Ale protože mi 
voláte, někde asi bude problém.“
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Robin se nervózně zasmála. „Vy umíte vždycky 
všechno prokouknout, Luise, je to tak? Ano, potřebuji 
se o něčem ujistit. Musím zjistit, jestli splní moje oče-
kávání, pokud rozumíte, jak to myslím.“

„Vaše očekávání?“ zeptala jsem se. Obvykle doká-
žu vycítit, kam člověk určitým dotazem míří, ale ten-
tokrát jsem se ocitla v koncích.

„Ano, mé očekávání. Moje potřeby.“ Robin se od-
mlčela a pak to zkusila jinak. „Zatím jsme s Marcu-
sem ještě nespali. Víte, pracujeme u jedné firmy, a to
pak nedělá dobrotu, kdyby nám to spolu nevyšlo.“

„A chtěla byste s ním spát?“
„To ano! Říkala jsem vám, jaký je to skvělý chla-

pík, ne? Jenže, víte, chodila jsem s pár chlápky, kteří 
ho měli moc malého. Pokaždé jsme se kvůli tomu mu-
seli rozejít, protože jsem toho jejich mrňouse nedoká-
zala brát vážně.“

„A vy chcete vědět, jak je na tom Marcus?“ zeptala 
jsem se, když jsem konečně pochopila.

„Přesně tak! Jde mi o to, aby ho měl pořádného.  
A žádné strachy. Dobře vím, jak s ním naložit!“

Zasmála jsem se a odolala pokušení nahlédnout  
do své křišťálové koule z obavy, co bych v ní uviděla. 
Pak jsem řekla: „Nemusíte si dělat starosti, Robin. Cí-
tím, že budete s Marcusem velmi spokojená.“

Poučení

Každý hledá u partnera něco jiného, a to je jenom 
dobře. Kdyby ženy hledaly stejný typ muže, všechny 
by se o popraly o jednoho. Robin měla štěstí, protože 
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dokázala pojmenovat, co chce – a řečeno jejími slovy, 
„věděla, jak s tím naložit,“ když to dostala.

Chtěla, abych jí pověděla, jak je na tom Marcus, 
pokud jde o velikost mužské chlouby, ale to nebylo 
potřeba. Viděla jsem, že se ti dva k sobě hodí, což 
automaticky znamenalo, že ji její nový přítel dokáže 
uspokojit. Ať na tom byl jakkoli, cítila jsem, že s ním 
bude šťastná. Mimoto jsou věci, ve kterých své jas-
novidecké schopnosti odmítám používat, a mužská 
chlouba je jednou z nich.

Moudrá slova
„Nemilujeme jistou osobu pro její vzhled, 
oblečení nebo krásné auto, ale kvůli tomu, 

že zpívá píseň, kterou slyšíme jen my.“
Neznámý autor

Jak používat intuici

Než najdete toho pravého, musíte mít jasno ohled-
ně toho, co od svého ideálního partnera očekáváte. To 
může být obtížnější, než si myslíte. Vyzkoušejte násle-
dující cvičení, které vám může poskytnout vodítko.

Pohodlně se usaďte v místnosti, kde budete mít 
klid. Zavřete oči a třikrát se zhluboka nadechněte. Při 
každém výdechu vnímejte, jak z vás odchází napětí. 
Pak tři nádechy znovu zopakujte, ale tentokrát počítej-
te od jedné do tří. Nemusíte mluvit nahlas, stačí šeptat. 
Ale je důležité slyšet vlastní hlas. Soustřeďte se dý-
chání a naslouchání.

Až se budete cítit zcela uvolněná, začněte si v du-
chu představovat svého ideálního partnera. Co nejvíc 
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se přitom zaměřte na detaily včetně vzhledu, osobnos-
ti, profese a čehokoli dalšího, co pokládáte za důleži-
té. Můžete mu dát jméno, pokud vás nějaké napadne, 
nebo použijte láskyplné oslovení, například „Milá-
ček“. Tiše seďte, představujte si ho a poté nahlas pro-
neste: „Až tě potkám, budu vědět, že jsi to ty.“

Cvičení můžete vyzkoušet kdykoli během dne, když 
si najdete volnou chvilku, ale rozhodně byste je měli 
provést večer před ulehnutím, aby se vaše mysl zaměři-
la na ideálního partnera během spánku. Tím si posílíte 
vnímavost, pokud jde o muže, po jakém toužíte, a snad-
něji ho rozpoznáte, až na něj narazíte. Jde o velmi účin-
ný nástroj, jak rozvíjet schopnost intuice a najít toho 
pravého.


