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NEBO ROHOŽKA?
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Vždycky, když řešíme s nějakou ženou její ženskou roli, narazíme na stejnou otázku:

KDE JE TA HRANICE MEZI SKUTEČNOU ŽENOU A 
ROHOŽKOU?

„Kam až mám svému muži ustoupit, aby mě nezneužíval? Abych nebyla rohožkou? A na-
konec si nenašel nějakou sebevědomou mrchu?“

Já věřím, že mnoho z vás to už ví. Cítíte jasně ten rozdíl a je vám jasný. Možná ale některá 
potřebujete trošku dovysvětlit.

PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ ROZEZNÁVÁM 
3 DRUHY ŽEN: 

EMANCIPOVANÉ MRCHY
ROHOŽKY 

A SEBEVĚDOMÉ BOHYNĚ. 

Každá někam patříme. A taky se přesouváme z jedné kategorie do druhé. Resp. ze dvou do 
té jedné. Můžete se z rohožky a emancipované mrchy stát sebevědomou bohyní, obráceně 
to nejde. Protože pokud už jednou pocítíte, co to je být sebevědomou bohyní, pokud už 
jednou zažijete, jak neuvěřitelný vliv máte na svého muže, jak nádherně dokážete tvořit váš 
vztah a vaše společné štěstí, už nikdy se nebudete chtít vrátit do role emancipované mrchy 
a ani rohožky. Ono to z principu ani nejde. 

(Vsuvka: I když právě jsi emancipovaná mrcha nebo rohožka, jsi přesto vědomá bytost, 
která je na cestě, aby pochopila, proč to tak má a proč to tak potřebovala. Už příště – na 
11. Stránce, ti dám 2 videa, abys sama našla, co se máš v partnerství a ženské roli učit ty 
osobně. Teď už rozhodně víš, že máš sílu a schopnosti všechno změnit.)

Emancipovaná mrcha je nevyzrálá žena, která si potřebuje dokazovat své schopnosti na 
úkor druhých, nejlépe mužů. 

Jsou to ženy, které zoufale touží po lásce a pohlazení, jsou zraněné a smutné a nenaplněné. 
Nemají rády samy sebe, ale navenek se tváří, že ano. Potřebují obdiv a uznání, potřebují 
lásku dávat od někoho venku.  Jenže vypadají, že nepotřebují od nikoho nic.  A tak se 
obrnily. Udělaly ze sebe hrdinky a tváří se jako že ani muže k ničemu nepotřebují. Muže 
emancipované mrchy přitahují. Na nich si mohou muži ventilovat svou potřebu lovit a 
dobývat. No a poté ve vztahu s nimi, kdy je emancipovaná mrcha zkrouhne, začíná ta 
pravá škola pro oba. Tak jsem to měla s Ivanem já. Já byla emancipovaná mrcha. 



   
Rohožka je stejně nevyzrálá a nešťastná žena jako mrcha. 

Rozdíl mezi mrchou a rohožkou je, že rohožka dává jasně najevo, jak druhé lidi potřebuje, 
jak je bez druhých vyřízená. Na muže se nalepí a říká mu, že bez něj není nic. Všechno, co 
pro svého muže dělá, tak dělá proto, aby si on toho všiml. Pokud si toho nevšímá, vyčítá mu, 
že se mu obětovala a on si toho neváží. Vyčítá všem, že je v situaci, v jaké je, je typickou 
obětí a v této roli si hoví. Je ráda, když ji druzí litují. Rohožka si přitahuje muže, kteří touží 
po mateřské péči, muže, kteří potřebují někoho, kdo by se o ně postaral. Rohožky jsou 
samozřejmě nejvíce opouštěny, protože jejich obětování se není láska, ale závislost.

Většina žen jsou nejprve v některé z těchto dvou rolí. 

Je to proto, že v podstatě žádná dívka (a téměř žádný chlapec) není v dnešní době 
vychována v lásce a k lásce. Téměř každé dítě je z dětství nenaplněné láskou, téměř všichni 
řešíme malé sebevědomí, pocit nelásky, touhu po lásce, nedostatek lásky k sobě. Jak moc 
nám láska chybí, tak dlouho nám pak trvá, než ji do sebe naplníme. A každý se jednou 
dostaneme do bodu, kdy zjistíme, že lásku do sebe můžeme naplnit jen my sami. Tím, že 
se postavíme na první místo ve svém vlastním životě a přestaneme se ohlížet na druhé, co 
oni nám dávají a nedávají. Prostě najdeme způsob, jak se naplňovat sami a jak být šťastní 
i sami bez druhých. 

Cesta k sebelásce je pro každého jinak dlouhá a jinak složitá a bolestná. 

Na této cestě jako ve všem jiném nám pomáhají druzí lidé, i partner. A tak tím, že 
potkáváme muže, kteří se k nám nějak chovají, my poznáváme, co ve vztahu děláme 
špatně a zjišťujeme, kdo jsme – jestli rohožky nebo emancipované mrchy. A ve vztahu se 
obrušujeme. O obě role vždy do sebevědomé ženy. 

PROTO JSEM NA ÚPLNÉM ZAČÁTKU ŘEKLA, 
ŽE PARTNER NÁS UČÍ VŽDY JEN 2 VĚCI: 

LÁSKU K SOBĚ 
A LÁSKU K DRUHÝM. 

A že láska k sobě je vždy na prvním místě, protože pokud nemiluju sama sebe, nemůžu 
milovat nikoho jiného. Pokud máte v sobě pocit, že je někdo, a to kdokoliv, pro vás důležitější 
než vy sami, máte sklon k tomu se obětovat a ve vztahu být rohožka. A pak budete ty lidi, 
které milujete ztrácet. 

• Máš pocit, že je partner nebo děti někdo, bez koho si život nedokážeš představit?

• Myslíš si, že někdo potřebuje nutně tvou pomoc a ty musíš pomáhat, i když by ses  
 ráda věnovala něčemu jinému? Ale obětuješ se?

• Děláš povinnosti, které ti leží na zádech jako balvan a ty jsi jako otrok, který musí?

• Myslíš si, že jsou věci, které za tebe nikdo druhý neudělá?

• Lituješ sama sebe, že toho máš moc a nezvládáš to?

• Jsi nespokojená, že nemůžeš dělat to, co bys chtěla?
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Pokud to tak máš, změň to! Postav sama sebe na první místo ve svém životě! 

NIKDO jiný není důležitější než ty sama! 

VŠICHNI okolo budou nejšťastnější, pokud ty budeš šťastná! 

NIKDO od tebe nechce žádné oběti. 

NIKDO od tebe nepotřebuje, abys dávala to, co dávat nechceš.

Najít své sebevědomí a sebelásku není vůbec tak složité, jak se nám předkládá ze všech 
stran. Opravdu ☺ Nepotřebujete žádné extra semináře a kouče. Sebevědomí a sebeláska 
je vaše záležitost a je třeba, abyste jen vy sami udělali jeden jediný krůček k tomu, začít žít 
pro sebe! Jeden! Teď už přece velmi dobře víte, že Vesmír čeká s celou náloží lásky, aby 
vás zasypal ☺

TAKŽE JAK TO UDĚLAT PRAKTICKY:

• najít si každý den čas jen pro sebe a dělat to, co tě baví (zařadit si to do svých povinností, 
jako tam máš zařazeno cokoliv dalšího a vzít to jako povinnost, jako něco, co udělat 
prostě musíš)

• každý den před zrcadlem si říkat nahlas, jak se miluješ

• najít si své poslání a začít se seberealizovat v tom, co děláš ráda, klidně při práci, která 
tě teď živí, ale začít s tím jako s koníčkem

To byla taková vsuvka k sebelásce.

A jdeme dál k rozdílům mezi sebevědomou ženou a rohožkou a mrchou.

Sebevědomá žena ví, co má ráda, co ji baví, ví, že si musí udělat na sebe čas a že je pro 
sebe tím nejdůležitějším člověkem. Klidně se svému muži přizpůsobí a velmi ráda pro něj 
cokoliv udělá, ale ne na svůj úkor. A pokud to tak udělá, rychle se k tomu, co je důležité pro 
ni, vrátí. Vše, co pro svého muže dělá, nedělá proto, aby si ho udržela a aby byl spokojený 
s ní a aby ho neztratila, ale proto, že to dělá ráda a dělat to chce. Chce ho činit šťastným 
a spokojeným. Dělá jí to radost!

Ráda bych tě učila, jak vidět sebe a váš vztah očima tvého muže. Učila tomu, abys 
pochopila, jak tvůj muž vnímá, vidí, cítí, slyší, na co reaguje a jak. Jaký je uvnitř. Abys ho 
lépe chápala a lépe věděla, jak s ním jednat, abyste byli společně šťastni. Uvědom si ale, 
že to, co chceš ty sama, v čem ty jsi šťastná a v čem nejsi, musíš vědět a žít ty sama! Bez 
toho nemůžeš učinit šťastného ani svého muže!

Žádný muž nechce, aby se žena, kterou miluje, pro něj obětovala. 

On chce, aby se mu celá dala, ale s radostí! Ochotně! Už víš, že tvůj muž potřebuje, abys 
ho potřebovala. On nechce, aby ses udřela a obětovala proto, že mu musíš uvařit večeři. 
Pokud mu řekneš, že jsi unavená a jestli by ti mohl pomoci tím, že si vezme chleba s máslem, 
klidně to udělá nebo dokonce uvaří rád pro celou rodinu. Bude šťastný, že ty ho potřebuješ 
a bude rád, že si umíš říct o to, co potřebuješ ty sama.
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Tvůj muž tě miluje a nechce, aby ses vedle něj necítila dobře. 

Rohožka, která se obětuje a pak muži vyčítá, co všechno pro něj udělala, mu jinými slovy 
říká, že se vedle něj necítí dobře, že vedle něj není šťastná. Přitom muž po ní žádnou oběť 
nechce, takže to vnímá jako velký podraz. Ona něco dělá, on neví, že ji to netěší, protože 
mlčí, a nakonec to vyčte jemu. Tohle sebevědomá žena nedělá, protože se neobětuje.

Budu tě učit, jak být sebevědomou ženou a to tak, abys splynula se svým mužem. Abys 
pochopila rozdíly mezi vám, došlo ti, co muž od tebe potřebuje, aby byl šťastný, a abys 
měla v ruce způsoby a nástroje, jak to udělat, abyste byli jedno. Aby tys mu dala, co chce 
on, a aby on ti následně mohl dávat to, co chceš ty. Abyste mohli společně vytvořit jedno 
tělo a jednu duši už teď, tady na Zemi, abyste mohli být Bohem klidně i tady v tomto životě, a 
nejenom při orgasmu. Protože pokud se tohle naučíte, budete skutečně žít božský, nádherný 
život, život v lásce bez podmínek. Jako jeden organismus. Jsem šťastná, že mnohé z vás už 
to pociťují ☺

SEBEVĚDOMÁ ŽENA VÍ, ŽE DOMOV VYTVÁŘÍ ONA. 

Že vařit, uklízet, starat se o domácnost by měla ona. Dělá to s radostí a těší jí to. Ví, že muž 
tyhle potřeby nemá, mužská energie je venku a nosí domů mamuta. Ženská energie se 
stará, aby doma oheň nevyhasl. Jenže ví, že muž touží, aby ho žena chválila, aby byl pro ni 
jedničkou a tím největším z chlapů, aby byla natěšená a nadšená právě z něj. A šťastná. A 
tak i se sebevědomá žena nebojí jednoduše říct, že dneska neuklízí. Že dneska jí to netěší, že 
dneska bude mamut na studeno. Muži je to jedno, bude se radostně milovat i v bordelu ☺

Žena rohožka se stará o teplo domova, dělá vše pro muže, aby on byl spokojený.

Uklízí, vaří, žehlí, pere, a to tak úzkostlivě, až s tím svého muže štve. Dělá to proto, aby si 
toho všiml, takže všechny práce dělá nejraději okatě. Aby to muž jasně viděl, co pro něj 
dělá. No, a když jí naštve, vše mu vyčte a předhodí. Jak se pro něj obětuje a on ji to nijak 
nevrací.

Sebevědomá žena dává přednost svému muži proto, že ho miluje. 

Ví, že někdy může ustoupit z toho, co je pro ni to nejlepší, ale ví, že se v klidu k tomu 
zase může vrátit. Je si vědoma svých hranic. Pokud se muži podřizuje, dělá to s plnou 
zodpovědností, že se tak rozhodla sama, dělá jí to radost, chce to, a tak ji ani nenapadne 
to někdy svému muži vyčíst. Není co, když je jí jasné, že to bylo její rozhodnutí. 

Muž myslí napřímo. Chce jasnou řeč a jasnou domluvu. 

On nechápe, jak je možné, že někdo neví, co chce, nedokáže říct nic přímo, a dokonce 
mu to pak za nějaký čas vyčte. On to bere jako podlost. Cítí se přímo ošizen. Nechápe, jak 
je možné, že mu žena vyčítá něco, co mu ani neřekla a ani mu nedala možnost, aby něco 
udělal. To už víš. Tak pokud nechceš být opuštěná rohožka, řekni, co chceš a co nechceš, 
ale žensky. Jasně, ale žensky. Jasně to znamená – říct rovnou a přesně to pojmenovat, 
nechodit kolem horké kaše. A žensky – říct to pomocí svých pocitů.

Takže např. jsi unavená a nemáš chuť vařit.

„Miláčku, cítím se děsně ztahaná, padám únavou, potřebovala bych si schrupnout. Vím, 
že máš hlad a měla bych vařit oběd. Nevadilo by ti, kdyby ses zaplácl něčím studeným a 
až si odpočinu, něčím dobrým ti to vynahradím? Co myslíš?“
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Co ti asi odpoví? Jasně že se něčím zaplácne, nebude mít problém ani s tím, aby vypravil 
děti na hřiště, abys měla klid na spaní. Možná budeš mít jediný problém – že se vecpe do 
postele za tebou on  po takovém odpoledním milování se príma spí, i když jste hladoví ☺

Emancipované mrchy mají často muže, kteří jsou zvyklí od matky generálky, že ona je 
šéf a on nic nemůže. 

A tak mi mnoho žen říká, že jejich muž nic dělat nechce, nechce rozhodovat, nechce 
aktivovat, nechce být mužem. A ona pak nemůže být tou ženou. Protože by se pak nedělo 
NIC. To je omyl. A výmluva emancipované mrchy, aby něco změnila, její nechuť přestat 
organizovat všechno. Znám to. 

Jediné, co je potřeba v této chvíli, je vytrvat. Předávat trpělivě a vytrvale vše svému 
muži, sama si žít to své ženské, dát si klapky na oči, nevidět, že se věci nedějí, a čekat. 
Protože pokud tě to přemůže a zase se vrátíš k tomu, že znovu něco zorganizuješ, tvůj muž si 
řekne: „Ještě že jsem se o nic nesnažil.“ A pokud ho do té doby vůbec napadlo, že by měl 
aktivovat, tak ho to zase na hodně dlouho přejde. Jediná rada pro emancipované mrchy 
je – buď trpělivá!

POKUD CHCEŠ SVÉHO MUŽE VYLÉČIT, MUSÍŠ LÉČIT 
SAMA SEBE. 

Budete se léčit společně. Tím, že ty si budeš dělat to své a v žádném případě neuděláš 
nic, co je tvého muže. Nic a nikdy.

Zdravý muž chce ženu se zdravým sebevědomím. 

Ženu, která ví, že ona je důležitá. Ženu, která nedává muže na první místo ze strachu, že 
on ji opustí. Ženu, která je sama pro sebe důležitá. Ženu, která se má ráda. A má se natolik 
ráda, že pak na nejvyšším stupni evoluce dá muže na první místo, protože ona to tak chce 
a protože pochopila, že to není na její úkor, ale pro její dobro. A protože má sebevědomí, 
může to kdykoliv změnit, kdyby to znamenalo, že ona je na posledním místě.

Sebevědomá žena má ráda samu sebe a je pro sebe na prvním místě. A protože 
nejdůležitější potřebou ženy je potřeba oddat se úžasnému muži, aby naplnila tuto SVOU 
touhu, odevzdá se mu a dá sebe na druhé místo kvůli sobě.

Rohožka to udělá kvůli němu. ŽENA to udělá kvůli sobě. 

Rohožka se vzdá všeho a doufá, že on se o vše postará. ŽENA se MUŽI odevzdá, ale dívá 
se. A kdyby zjistila, že on toho zneužívá, vrátí se zpět a na prvním místě bude opět ona. 
Rohožka to neumí a pak mu to vyčítá. 

ŽENA to umí a proč by si měla nechat ublížit? Rohožka to dovolí a pak mu to vyčítá. ŽENA 
nechápe, jakou má výhodu později vyčítat něco, co teď vůbec nemusí připustit?

Pokud jsi žena, která má zdravé sebevědomí a má se ráda, víš, kdo jsi a znáš svou cenu, 
umíš být sama se sebou, zjistíš, že ti cosi ještě chybí. Že sice máš všechno, že jsi sice bohyně, 
ale stejně ti něco chybí. To něco je schopnost odevzdat se svému muži.

© 2013 - 2018 Žena je láska | Mgr. Miloslava Matoušová   | 6



Pokud se odevzdá rohožka, dělá to ze strachu. Ze strachu, aby nebyla sama. 

Když se odevzdá sebevědomá žena, není to ze strachu, ale z touhy. Taková žena ví, že 
může být sama a nepotřebuje druhého. Jen to chce. Chce víc. 

Rohožka nedokáže být sama. Žena umí být sama. Ale sama si vybrala, že chce být ženskou 
polovinou dvojice a bere vlastní zodpovědnost za naplnění této ženskosti.

Čím víc se žena muži odevzdává z prosté touhy to dělat, protože ví, že je to vyšší level 
jejího ženství, tím víc má muže ve své moci. 

Ona to nechce, nedělá to proto, ale prostě je to mužská odezva. Čím víc se skutečná 
žena odevzdá svému muži, tím víc chce on pro ni udělat. Odevzdaná skutečná žena je 
nejpřitažlivější pro svého muže. Odevzdaná rohožka je neodpudivější. Ten strach ze ztráty 
muže nejvíc odpuzuje. Ta závislost. Cítíš ten rozdíl mezi odevzdáním se z lásky a ze strachu? 

ODEVZDÁNÍ SE SVÉMU MUŽI PŘINÁŠÍ SEBEVĚDOMÉ 
ŽENĚ SÍLU, PROTOŽE TO DĚLÁ Z LÁSKY. 

Rohožka se tím vysiluje, protože ji vysává strach. Zvenku může vypadat odevzdání se 
stejně – obě vaří, uklízí, starají se o muže. Jenže muž cítí, z jakého popudu to jeho žena dělá. 
Cítí, zda si ho váží, zda oceňuje to, co on pro ni dělá, zda ho naplňuje s nadšením a radostí. 
Protože chce, ne proto, že musí. 

Oddanost sebevědomou ženu těší.  Takovou ženu muž nikdy neopouští. Nikdy. U takové 
ženy muž cítí, že od ní dostane mnohem, mnohem víc než jen teplo domova.

Tak už tomu rozumíš, jak se stát sebevědomou ženou s velkým Ž?

s láskou Miluška
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