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KRÁTKÉ SHRNUTÍ 
 

Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč… 

 

POTVORA - žena s nejvyšší hodnotou  
• Váží si sebe, má sebe na prvním místě a žije svůj život. V přítomnosti muže si to 

udrží, tudíž i on k ní má úctu, nepovažuje ji za jistotu a snaží se.  
• Dává mu přiměřeně, jen kolik sama chce a je jí samotné příjemné. Díky tomu má sílu 

a nadhled přijmout, když tam on pro ni není, má svůj prostor a zájmy.  
• Ona ho nepotřebuje k tomu, aby doplňoval její pohodu. Díky tomu, jak to má nastavené, 

má sílu být velkorysá, když se k ní nezachová dobře, nedává mu to sežrat a nechá mu 

jeho důstojnost (protože ona si nechává svou důstojnost).  
• Pokud je to velmi nutné, umí mu to upřímně říct, ale „nevyšiluje“ z drobností. 
• Díky tomuto jejímu odstupu a nadhledu je reálné, že je vždy milá a zdvořilá. Je v 

klidu, přátelská, neryje a je spokojená.  
• Nesdílí se a neodkrývá všechny karty, je pro něj tajemstvím a výzvou. 
• Zná povahu muže a jeho loveckou vášeň. Dává muži to, co on potřebuje-

dobrodružství, nebezpečí a nepředvídatelnost.  
• Nemá iluze o vztazích. 

 
 

HODNÁ HOLKA – nezná svou cenu 

• Je neustále dostupná a očekává totéž od muže. 
• Díky vztahu se vzdává sebe (svých hodnot, svého životního rytmu, svých obranných 

mechanismů) a pak přichází prázdnota a závislost na něm. On se odtahuje, protože 

nechce být použit. Ona začne tvrdě požadovat vzájemnost, nahání ho, snaží se ještě 

víc, skáče kolem něj, chce řešit a sdílet pocity. Dělá scény, je emočně nevyrovnaná 

(střídá se v ní snaha a zklamání) ryje do něj a dává mu sežrat, že tam pro ni není tak, 

jak ona pro něj.  
• Nerozumí muži a jeho touze po nepředvídatelnosti. 
• Má iluze o vztazích. Dává muži to, co sama potřebuje jako žena: jistotu a bezpečí. 
• Hraje mu maminku a ztrácí ho jako muže, milence a pozorného partnera. 
• Koloběh jejího zoufalství se roztáčí. Končí vyčerpaná, zklamaná, zlomená a jako 

naštvaná fúrie. On jí navíc za vše viní. 
 

 

GRÓ: 

• Ženy chtějí jistotu a předvídatelnost… muži touží po dobrodružství, 

nebezpečí a nepředvídatelnosti…  
• Muž touží po nezávislé ženě, která pro něj není aktuálně dostupná (dami), ale 

současně chce, aby mu uklízela, prala, vařila (mami).  
• Žena musí vydržet napětí, z toho jeho rozporu (chce mami i dami) i za cenu, že ho 

ztratí. Nezačít mu příliš hrát mami. Zůstávat dami. Pravý muž to ocení, slaboch nestojí 

za námahu. 
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