
 

                                                   ÚVOD 

 

Vy, ŽENY, ste úžasné. Okrem toho, že ste krásne, dokážete mnohé veci, 

ktoré my, muži, nedokážeme. Ste našou motiváciou, ste našou múzou, 

viedli sme kvôli vám vojny. Ako matky ste nám dali bezhraničnú lásku, 

ako partnerky nám dávate rozkoš a radosť zo života a ako naše dcéry 

ste v nás vytvorili nekonečnú oddanosť. Nebyť Vás, ŽIEN, tento život 

by strácal zmysel. S Vami je život proste krajší, zábavnejší a ste 

dôvodom, prečo sa aj my snažíme byť lepšími. Mali by sme sa k vám 

správať s úctou a s rešpektom, aby ste aj Vy boli vďačné, že máte nás.  

                                                                                                       Marek Zajac  

 

 

2. kapitola ‒ Muži a ženy sú iná kultúra, rovnakosť je mýtus 

Áno, je to naozaj tak. Muži sú naozaj z „inej planéty“ ako ženy a máme 

skutočne rozdielne videnie sveta. Ak by napríklad auto vynašla žena, 

malo by iný tvar, iné funkcie, iné ovládanie. Pretože jej logika by bola 

iná, nie horšia, ani lepšia, iba proste iná. Máme telá, ktoré sa vo svojich 

funkciách líšia. Máme rozdielne hodnoty hormónov, máme iné túžby, 

iné potreby. A to všetko v nás vytvára často iné myšlienkové pochody. 

Čiže, pri rovnakej otázke sa u rôznych pohlaví dostaneme k úplne inej 

odpovedi.  

 

Nedávno sa mi stala jedna príhoda, keď som si vzal zo zásuvky na 

maškrtenie chrumky. Otvoril som vrecko a užíval si chuť a chrumkavosť 



vzácnej pochutiny. V pozadí som pritom cítil napätie a na mňa uprený 

pohľad. Otočil som sa a spýtal som sa mojej ženy, čo sa deje. Odpoveď 

prišla neuveriteľnou rýchlosťou:  

„Prečo si si na to nevzal tú peknú misku, ktorú na to máme a ješ ich z 

vrecúška?“ Mal som na to typické mužské vysvetlenie:  

„Načo budem špiniť misku, keď úplne rovnako mi to chutí aj priamo 

z vrecúška?“ Dokonca sme sa chvíľu dohadovali a presviedčali jeden 

druhého o svojej pravde, ako je to podľa koho lepšie. Moja žena 

nechápala, ako môžem jesť zo šuchotajúceho vrecka, keď z misky je to 

oveľa estetickejšie. Ja som zase nechápal, načo urobiť úkon navyše a 

ešte si aj vytvárať následnú prácu umývaním misky. Proste zbytočnosť, 

no nie? 

Ako vidíš, malá a nepodstatná vec, no presne nám ukazuje, ako vidíme 

veci úplne inak. Dnes je to jedna maličkosť, o mesiac môžu byť tri 

ďalšie. Navyše, nie maličkosti, ale zásadné veci. Je dôležité si uvedomiť, 

že tieto rozdiely tu sú a brať ich ako súčasť života, nebojovať s nimi. Je 

treba ich brať vážne.  

Úplne rovnako ako berieme etnické rozdiely medzi rôznymi kultúrami. 

Pretože aj medzi pohlaviami už tisícročia existujú a ešte nejakú dobu 

aj zotrvajú. Potrebujeme túto rozdielnosť rešpektovať. Rovnako ako 

rešpektujeme napríklad cudzinca a jeho zvyklosti. Je veľkou chybou sa 

snažiť toho druhého meniť. Napriek tomu sa mnoho ľudí u partnera či 

partnerky o to pokúša. Skús však zmeniť jahodu, aby vyrástla iná ako 

červená. Možno sa ti to rôznymi zásahmi podarí, no už to nebude tá 

úžasná, prirodzene chutná jahoda.  

Vždy budeme v mnohých veciach odlišní a našou úlohou nie je meniť 

to, ale nájsť medzi sebou porozumenie. Pokúšať sa o zmenu toho 

druhého je proti prirodzenosti. Navyše, nakoniec z neho 



pravdepodobne urobíme niekoho iného ako bol ten, do ktorého sme 

sa zamilovali. 

 

Niekedy sa nám stáva, že nerozumieme dobre tomu druhému, jeho 

správaniu a ani zmýšľaniu. My sami ale chceme byť chápaní. Niet nad 

to, keď tvoj milujúci muž presne vie, kedy túžiš po romantike a kedy 

máš chuť byť hriešnica. Kedy sa chceš baviť a smiať a kedy sa 

potrebuješ len vyžalovať. Nechceš v tej chvíli od neho riešenia, proste 

sa chceš len vyrozprávať a cítiť od neho pochopenie.  

Prečo to však my, muži, nechápeme? Prečo vám chceme niekedy 

nanútiť naše riešenia?  

Pretože sme iní. Pretože máme iné myšlienkové pochody a inú logiku 

ako vy. A čím skôr sa ti to podarí prijať, tým skôr prestaneš túto 

rovnakosť očakávať. Vieš, čo bude potom?  

Je to jednoduché. Nebudeš si s tým už viac robiť starosti a hlavne ťa to 

prestane rozčuľovať. Rovnako ako sa nečuduješ, keď v Afrike na 

návšteve domorodého kmeňa uvidíš jedlo jesť rukami. Alebo keď sa 

nad nimi nepohoršuješ, že chodia nahí. Presne takto sa prestaneš 

rozčuľovať, keď tvoj muž bude robiť veci inak, ako ich robíš ty a ako ich 

od neho očakávaš. A keď zbadáš nejaké podivné správanie, povieš si: 

„Čert to ber, je to jeho realita, nie moja“. Ver či nie, on je proste iná 

rasa. 

 

„Testovanie aktivity mozgovej kôry u viac ako 26 000 

pacientov na klinike v Newporte preukázalo, že ženský mozog 

je podstatne aktívnejší v  oveľa viac oblastiach ako mužský. To 

môže aj vysvetľovať, prečo ženy majú viac sklon prejavovať 



empatiu, intuíciu a sebakontrolu. Na druhej strane to zase 

súvisí s tým, že častejšie trpia depresiou, nespavosťou 

a poruchou prijímania potravy.“  

Medzi najčastejšie očakávania žien voči mužom patrí napríklad 

domnienka typu: „však on si to má domyslieť“. „On to má vedieť, veď 

je predsa chlap.“ 

Nie, milé dámy, takto to u nás naozaj nefunguje. My si „to“ v žiadnom 

prípade nedomyslíme, tam naše superschopnosti nesiahajú.  

Takmer nikdy sa mi nepodarilo domyslieť si, čo moja partnerka odo 

mňa očakáva. Pochopiteľne, často vznikali medzi nami kvôli tomu aj 

nedorozumenia. My, muži, sme totiž v skutočnosti veľmi jednoduché 

tvory. My len potrebujeme konkrétne, presne a bez dodatkov vedieť, 

čo od nás očakávate. A to do bodky. Keď od vás dostaneme pokyn ‒ 

kúp zeleninu, potrebujeme vedieť, akú presne. Aké množstvo, ktoré 

druhy a podobne. Ani náhodou nám ale nenapadne, že kúpime k tomu 

iniciatívne aj ovocie. Pokyn predsa o ovocí nič nehovoril.  

 

Inokedy zase, pokiaľ s našou úbohou empatiou vidíme, že niečo s vami 

nie je v poriadku a opýtame sa: „Čo sa deje, zlato?“, nehovorte nám, 

prosím: „NIČ!“. V tej chvíli sme išli na pokraj svojich síl. Vytiahli sme 

doslova z päty zvyšky našej empatie, aby sme si vôbec niečo všimli. 

Preto, keď nám odpoviete „NIČ!“, berieme vás vážne a už to neriešime. 

Následne potom, keď sa vo vás v ďalších sekundách dvíha adrenalín 

a najradšej by ste po nás niečo hodili, to už pochopiť nevieme. Pokiaľ 

si to nejakým zázrakom vôbec náhodou aj všimneme.  

Staršie ročníky vedia, čo slovo „nič“ väčšinou znamená, ale aj to iba na 

základe skúseností. Nuž a tí mladší sa tým musia prehrýzť sami. Zopár 



rokov im potrvá, kým odhalia nebezpečie tejto vašej úskočnej 

odpovede.  

Ak sa chceš tomuto zbytočnému hnevu vyhnúť, vymaž si z hlavy 

myšlienku, ktorá sa za odpoveďou „nič“ v skutočnosti skrýva a svieti 

červenou ako alarm. A ktorú tým vlastne máš na mysli: „Čo sa tak 

hlúpo pýtaš, veď sa poriadne pozri!“  

Vyskúšaj druhú možnosť. Pokiaľ ti v tej chvíli hnev úplne nezahmlil 

pohľad, odpovedz partnerovi úprimne, čo sa deje. On ťa predsa 

neprestal mať rád, iba ti nevidí do hlavy. Taktiež nevidí veci z tvojho 

uhla pohľadu. Ani nemal za poslednú minútu tie isté myšlienkové 

pochody v hlave, aké si mala ty a taktiež ani tie pocity. Dokonca nemá 

k danej téme ani tvoje skúsenosti. Je to pre neho proste nová vec, 

neodsudzuj ho za to. Nemá navyše ani toľko estrogénu v tele ako ty, za 

čo by si v skutočnosti mala byť rada. Pretože predpokladám, že chceš 

doma chlapa, nie primadonu. 

 

Asi to dobre opíše príhoda jedného môjho kamaráta, nazvime ho 

Martin. Mám ju priamo z rozprávania jeho priateľky, tej hovorme 

Sofia. Pre lepšie pochopenie, Martin je veľmi inteligentný a zábavný 

„týpek“ okolo tridsiatky. Mimoriadne priateľský, kreatívny a úspešný 

vo svojej práci. Milujúci život, priateľov, dobré jedlo a latino hudbu. 

Sofia je milá a dobrá mladá žena, čestná a s nadhľadom na tento svet. 

Dobrodružná cestovateľka, majúca na háku, čo si kto myslí.  

Raz sa stalo, že išli na návštevu. Sofia Martina požiadala, aby odrezal 

z koláča, ktorý upiekla, a vzal so sebou do plastovej dózy. Úplne 

jednoduchá vec. Presne chápem, ako by si ho aj ty sama odrezala, 

potom pekne naukladala a dózu opatrne zavrela. Jeho mužská logika 

však uvidela misiu inak.  



Vzal požadovanú dózu a priložil ju doprostred koláča tak, ako sa na 

cesto prikladajú vykrajovacie formičky. Dózu dôsledne pritlačil, čím „ 

odrezal z koláča a vzal so sebou do dózy“. Samozrejme, že keď to 

zbadala Sofia, skoro jej oči vypadli. Ešte aj dnes po čase sa smeje, či to 

ozaj mohol takto dať. Mohol, má predsa iné videnie sveta.  

Na jeho obranu, napadlo by ti vôbec, že Martin v skutočnosti touto 

technikou naplnil sto percent priestoru v krabici? Presne tak, nezostal 

v nej ani milimeter na zmar a jeho pohľad na vec je, že navlas splnil 

požiadavku svojej milovanej Sofie. Urobil presne, čo chcela a zaslúžil 

by si pochvalu, aspoň tak to vidí on.  

Súhlasím s tebou, tiež by som to tak neurobil. No on to očividne robil 

prvýkrát v živote a keďže nevedel, ako na to, urobil to najlepšie, ako 

vedel. A ako príklad toho, že má v hlave inú logiku, nám to tiež dobre 

poslúži.  

Mimochodom, aj moja žena po prečítaní tejto knihy ešte pred jej 

vydaním zmenila spôsob, ktorým mi vyjadruje svoje žiadosti či prosby 

a ozaj to funguje! Dokonca, ak niekedy vidím, že nám neladí 

komunikácia práve z dôvodu našej pohlavnej inakosti a dostaneme sa 

do nejakej nezhody, žartovne jej poviem, aby si znovu prečítala moju 

knihu. Celkovo sa snažím nezhody a nepochopenia riešiť so žartom. Je 

škoda, ak sa to niekedy nepodarí a prichádza zbytočne k napätej 

situácii a zhoršenej atmosfére. Ale o tom, ako riešiť vážne rozpory, si 

povieme v tejto knihe neskôr. 

Keď si uvedomíme túto inakosť a budeme ju očakávať a rešpektovať, 

vyhneme sa mnohým nabrúseným náladám voči tomu druhému. 

Dokonca, skúsenejšie ženy majú z toho hobby a v hlave nosia uložený 

celý sitkom situácií, čo všetko ten ich chlap už „povyvádzal“. Je skvelé 



sa na to pozerať s nadhľadom a s humorom. Všetko, čomu sa 

dokážeme zasmiať, náš život a aj partnerstvo iba zlepší.  

Ak ale budeme túto inakosť ignorovať, budeme neustále a pravidelne 

narážať na situácie, s ktorými nesúhlasíme a ktoré nás rozčuľujú. Budú 

z toho nedorozumenia, hádky a obaja budú nie veľmi šťastní.  

V takom prípade možno budeš tlačiť na to, aby sa tvoj partner zmenil, 

čo sa v tom lepšom prípade nestane. Pretože aj on sa potrebuje cítiť 

slobodne. A ak, nedajbože, áno, stvoríš si niekoho, kto už slobodný nie 

je a tebe sa už nebude pravdepodobne páčiť. Buď sa začne správať 

neprirodzene a práve preto prestane byť pre teba atraktívny, alebo si 

ho prestaneš vážiť pre jeho poddajnosť. Mimochodom, ako by sa, na 

druhej strane, páčilo tebe, ak by ťa tvoj partner riadil a menil, aby si sa 

stala výtvorom jeho predstáv? 

 

 

 


