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From Russia With Love 

Ako baliť rusky 
 

Každý normálne zmýšľajúci a trochu scestovaný chlap vidí, že na 

Slovensku nie je niečo s tými ženami v poriadku. Krásne, inteligentné 

a socializované baby sa vytrácajú a je ich veľmi málo. Dôvodov je 

niekoľko. Buď majú dlhoročných priateľov, alebo manželov, alebo sú 

odcestované. Veď povedzme si na rovinu, ktorá krásna a inteligentná 

žena na úrovni by sa trápila a snažila spraviť kariéru na maličkom, 

chudobnom Slovensku, keď bohatý západ s nedostatkom žien a 

obrovskými možnosťami je za rohom? Takto rozmýšľajú všetky 

schopné a racionálne ženy a nemôžeme im to dávať za zlé. 

 

Slovenskí chlapi teda automaticky hľadajú riešenie tohto problému. 

Jedno z riešení je randiť so ženami z krajín bývalého Sovietskeho 

zväzu (ďalej len krajín CCCP). Konkrétne z Ruska. Je to možno dosť 

radikálne riešenie, ale keďže o ňom počúvam v poslednom čase veľmi 

často, tak som sa ako odborník na ženy z východu rozhodol napísať na 

túto tému príručku. 

 

Pre úspech s týmito ženami je veľmi dôležité, aby si pochopil 

mentalitu týchto žien. Samozrejme, že aplikácia týchto rád nebude tiež 

veľmi jednoduchá, pretože si vyžaduje radikálnu zmenu myslenia. 

 

Začal by som tým, že by som definoval Ruské ženy a porovnal ich s 

Európskymi ženami a ženami z iných krajín CCCP. A na konci 

vysvetlím hru, ako byť s Ruskami úspešný.  

 

Treba si ale uvedomiť, že táto príručka je zameraná na vzťah, nie na 

sex turizmus. Ak si teda hľadáš dlhodobý vzťah, alebo manželku, tak 

tento dokument má pre teba cenu zlata. 

Charakteristika Ruských žien 
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Bez ohľadu na to, že som veľmi hrdý Slovan a milujem všetko 

Slovanské, nemusím byť ani žiadny fanúšik krásnych žien, ak by som 

napísal pravdu, že ženy z krajín CCCP sú najkrajšie belošky na svete. 

To je neodškriepiteľný fakt, ktorí nám Slovanom závidí celý svet. 

Nebudem si brať servítku pred ústa, ak napíšem pravdu, že bieli ľudia 

majú v spoločnosti najvyššiu hodnotu a krásna Ruska je absolútny 

vrchol. Nad tým už nie je nič. Pretože zo Slovanských národov má 

západ rešpekt iba pred Rusmi. K ostatným Slovanom sa správa ako k 

odpadu. 

 

Ale nie je to len o kráse. Fotografia síce zachytí momentálnu krásu – 

na fotkách vyzerajú aj západoeurópske ženy ako krásavice – ale je to 

hlavne o pohybe, chôdzi, správaní, myslení, o rešpekte k mužom a 

hlavne o hodnotách. Takže tú krásu nechajme teda bokom, lebo je 

fakt, že tie ženy sú najkrajšie na svete. Venujme sa teda charakteru a 

vlastnostiam Ruských žien a prečo sú také, aké sú. 

 

Celú analýzu by som začal analýzou spoločnosti, v ktorej vyrastajú. 

Kým v Nemecku je sexy oblečená žena na vysokých podpätkoch 

pokladaná spoločnosťou za pobehlicu a šľapku, tak v Rusku je jej 

dávaný rešpekt a uznanie. Ďalším faktom je nepomer mužov a žien. 

Nie je to až taká pravda. Presnejšie by bolo: nepomer kvalitných 

mužov a kvalitných žien. Zatiaľ čo tento pomer v západnej 

spoločnosti je v neprospech mužov, v Rusku je to naopak. Takže tých 

kvalitných žien je tam oveľa viacej ako kvalitných mužov. 

 

A na konci celej analýzy sú matky týchto dievčat, ktoré im jasne a 

zreteľne vtĺkajú od malého detstva do hláv, kde je ich pozícia v 

spoločnosti a ako a prečo majú rešpektovať mužov. Ak by som to 

všetko zosumarizoval, tak mi z toho vyšlo niekoľko bodov, prečo sú 

Ruské ženy najlepšie ženy do vzťahu: 
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Vedia sa obliekať – Ruské ženy, alebo všetky ženy z bývalých krajín 

CCCP majú štýl. Je to vidieť už pri prekročení hranice Nemeckého 

Vyšného s Užrogodom. Aj keď dievčatá na takej Ukrajine, alebo v 

Lotyšsku nemajú veľa peňazí, ako napríklad západné ženy, alebo 

Moskovčanky, aj napriek tomu sa dokážu veľmi elegantne a príťažlivo 

obliecť. Jeden zvodca, s ktorým som neraz cestoval, to krásne 

pomenoval: prirodzene prezentujú svoju ženskosť. 

 

Rešpektujú mužov a dávajú mu hodnotu – Toto je jeden z veľkých 

fenoménov, ktorý sa v západnej a strednej Európe cez feminizmus 

absolútne vytratili. Mohlo by sa zdať, že to má niečo dočinenia so 

zárobkami žien. Nie je to pravda, je to o spoločnosti. Aj v Moskve, 

kde ženy veľmi dobre zarábajú a muža prakticky nepotrebujú, aj tam 

nezabudli, kde je ich pozícia spoločnosti a že muž má v ich živote 

stále hlavné slovo. Neraz som počul vetu: Muž sa má postarať o 

budúcnosť a žena o deti. 

 

Hodnoty – Veľmi dôležitý aspekt vo vzťahu. Hlavne v Rusku so bol 

niekedy až šokovaný, aké sú tie ženy morálne, ako dodržujú princípy 

a vieru. Alebo možno sme už my Európania tak skazený z 

amerikanizmu, že nevidíme ten bordel a morálny odpad v ktorom 

žijeme. Hodnoty v živote a hlavne v dlhodobom vzťahu sú veľmi 

dôležité, pretože iba z takého vzťahu môžu vyrásť opäť ľudia s 

hodnotami. Napríklad taká lojálnosť a rešpekt sa totálne vytratili a 

mladí Európania už ani nevedia, čo to je. Veď nenadarmo úspešní 

podnikatelia na západe hovoria: „Lojálnosť je vlastnosť kvalitných 

ľudí.“ V akej miere som to videl u Ruských žien, ma už šokovala. 

  

Sú veľmi v pohode – Mohol by som napísať stovky príbehov, ako 

som zostal doslova obarený kľudom a vyspelosťou Ruských mačiek, 

akú pohodu dokážu priniesť do konverzácie. Je to ako kúzlo. Neviem, 

či je to tým, že sú v hlave nastavené tak, že chcú mužom viac dávať a 

tým pádom ani nevediac ako, dávajú aj pozitívnu energiu.  
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V každom prípade, to by mal každý muž zažiť, pretože v západnej 

spoločnosti to nikdy nezažiješ. Na opísanie tohto fenoménu by ani 

celá kniha nestačila. Je to keby niekto panicovi vysvetľoval, ako chutí 

sex. Hovorí sa dokonca, a z mojich skúseností to môžem aj potvrdiť, 

že veľa západniarov a američanov chodí do Kyjeva, Rigy, Moskvy, 

Minsku práve kvôli tomuto. Veľa krát som videl, že u nich nebol za 

celý pobyt ani raz sex, len tie ženy stretali, pozývali na rande a na 

konci tripu boli šťastný a plný energie a mohli sa s chuťou vrátiť 

domov ku svojej práci.  

 

Preto nikdy nebudem reagovať na obvinenia neprajníkov, že na moje 

Summer- a WinterCampy v Kyjeve, Odese a Moskve chodia 

kapitalisti za sex turizmom. Nie je to pravda. Ak chcú sex, idú do 

Thajska, tam je všetko oveľa lacnejšie (aj tie ženy) a je tam aj oveľa 

príjemnejšie počasie, ako na Ukrajine a v Rusku. Do CCCP chodia za 

niečím, čo sami nevedia popísať. Je to práve tá pohoda, kľud, ten 

krásny neopísateľný pocit, ktorý z tých žien ide. 
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Porovnanie Sloveniek s Ruskami 
 

Na to aby si naozaj pochopil ruské ženy, musíš mať nejakú referenciu, 

s niečím to porovnať. Ak si trochu scestovaný, tak mi určite dáš za 

pravdu, že Slovenky určite nie sú najkrajšie ženy na svete, že je to len 

klišé. 

 

Aj Slovenky sú super, ale ako vyššie už píšem, tie dobré sú už 

dlhodobo zadané, vydaté, alebo odcestované. Slovenské ženy majú 

určite výhodu, že sa nemusíš učiť jazyk a si doma. Hlavne ak máš rád 

Slovensko, tak je to super. Ak ti je ale úplne jedno, kde žiješ a máš rád 

svoje etnikum, ako ja, potom je Rusko a Ruské mestá perfektná 

destinácia. 

 

Niekedy mám pocit, akoby si Slovenky zobrali všetko zlé zo západu a 

všetko zlé z východu. Zlé zo západu sú emancipácia a rovnoprávnosť. 

Západné ženy a hlavne Nemky nič nedajú, ale na druhej strane, ani nič 

nevyžadujú. Neraz sa mi v Nemecku stalo, že žena sa skoro urazila, 

keď som chcel zaplatiť rande. A ženy na východe síce vyžadujú od 

muža absolútnu podporu, ale dajú do vzťahu oveľa viac – rešpekt, 

lojálnosť, pohodu, podporu, oddanosť a samozrejme vždy stoja na 

jeho strane. To Slovenky a asi aj Češky si zo západu zobrali tú 

rovnoprávnosť a zároveň aby bol muž aj investor a postaral sa o nich a 

oni nemusia dať nič do vzťahu a robiť si čo chcú. 
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Porovnanie so ženami  

z ostatných krajín CCCP 
 

Porovnanie so Slovenkami si určite veľmi rýchlo pochopil. Zložitejšie 

bude ale pochopiť rozdiel medzi Ruskami a ženami z rôznych krajín 

CCCP. Tu to nie je až tak jednoznačné a líši sa to len detailmi, ktoré 

spozná iba skúsený balič a to tiež po rokoch randenia v týchto 

krajinách. Tie detaily môžu byť ale v niektorých prípadoch veľmi 

kritické, preto je dôležité, aby si o nich vedel. Osobne môžem napísať 

len o rozdieloch medzi Lotyšskom, Ukrajinou a Ruskom. O 

Bielorusku by som mohol napísať iba o dievčatách, ktoré som 

postretal v Moskve a na Ukrajine. Všetko to boli dokonalé ženy do 

vzťahov a veľmi podobné Ruskám. Ale Ukrajinky a Lotyšky už boli 

iné. 

 

Lotyšky – perfektné baby, všetko super, majú ale dva veľké mínusy:  

1.) Negatívum západu – Riga sa za posledných pár rokov veľmi 

pokazila. Prakticky všade, kam príde západná kultúra, čaro 

Slovanských žien sa pokazí. V Rige na letisku som zažil húfy žien stáť 

na check-in, smer Londýn, Berlín, Munich, Dubai. Skrátka hrôza a 

som presvedčený, že za pár rokov bude Riga vyzerať ako Bratislava. 

2.) Vždy sa vrátia – Staré Rižanky hovoria, aby si si nikdy nebral 

Lotyšku za manželku, ak tam nechceš žiť. Vždy sa vrátia domov a ak 

s ňou nepôjdeš, váš vzťah skončí. Najprv som si myslel, že je to len 

povera. Ale toto má reálny základ, pretože to Riga je jedno z 

najkrajších miest, kde som žil. Jediný problém je počasie, na ktoré 

som si ani po roku nezvykol. Nielenže je tam chladno, ale z mora ide 

aj vlhko. Chlad a vlhko je pre Stredoeurópana neznesiteľná 

kombinácia. Ale ľudom narodením v Lotyšsku to vôbec nevadí. Preto 

tie ženy nemajú problém vrátiť sa, ak by si aj na pár rokov iba niekam 

„odbehli“. 
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Ukrajinky – Čo sa týka vzťahu a rešpektu k mužom, tam sú vo veľa 

veciach podobné ako Rusky. Dokonca na Ukrajine je oveľa výraznejší 

nepomer kvalitných žien ku kvalitným mužom. Čo je ale obrovské 

mínus Ukrajiniek, že milujú až moc párty, kluby a zábavu, moc 

holdujú alkoholu a je tam badateľný nedostatok lojálnosti. Ukrajinky 

sú veľmi emocionálne nestabilné, chýba vnútorná disciplína a pud 

sebazáchovy, kedy si povedia, že toto je ešte OK, ale toto už 

nemôžem. Niekedy som mal pocit, akoby tam žiadna hranica ani 

nebola. Takže s Ukrajinkami sa dá super zabaviť, ale ak ich chceš na 

dlhodobý vzťah, alebo ženiť sa, musíš vedieť, že ten vzťah bude 

veľmi turbulentný. Jeden deň ťa bude milovať a vynášať do nebies a 

na druhý, ako keby si ani neexistoval. A na tretí deň budeš pre ňu opäť 

boh lásky a bude spať hoci aj pred tvojím domov v mínusových 

mrazoch v minisukne, len aby ťa uvidela (to sa reálne stalo). Niekomu 

to vyhovuje a možno až miluje tento „emocionálny“ štýl, ale väčšina 

chlapov chce vo vzťahu práve kľud a pohodu. 
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Systém zvádzania Rusiek 
 

Ak si prečítal moju knihu „Reálny Svet Zvádzania“ a už si so ženami 

aj niečo zažil, tak vieš, ako funguje systém balenia žien v Európe. 

Nejaké vtipné oslovenie, vytvorenie príťažlivosti, vytváranie dôvery 

(jedno rande, druhé, tretie), vždy eskaluješ napasovane na jej krivku 

eskalácie, sú tam nejaké dotyky a bozky, tlačíš adekvátne a 

systematicky na pílu, ale tak, aby si to neprepískol, až v nejaký 

moment idete v pohodičke k tebe, alebo k nej a máte sex. Na prvý 

pohľad to nie je žiadne vzrúšo, žiadne prekvapenie, všetko podľa 

nejakého predpísaného plánu. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody. 

 

V krajinách CCCP je trochu iný systém a s týmto európskym 

systémom by si veľa vody nenamútil. 

 

Oslovenie – To sa nerieši, pretože každá žena je rada, že je oslovená. 

Často sa stáva, že ženy oslovia chlapov. 

 

Vybudovanie príťažlivosť – Tak isto to nie je problém. Niekedy 

mám pocit, že už len tým, že si chlap, máš automaticky vybudovanú 

príťažlivosť. A čím lepšie sa oblečieš a máš na hlave nejaký účes, tým 

vyššia je tvoja hodnota. 

 

Dôvera – Pre Európana by mohol nastať problém vo vybudovaní 

dôvery. Nesmieš to pokaziť, nesmieš vôbec tlačiť na pílu, žiadna 

eskalácia. Musíš len jemne vytvárať dôveru a to tým, že jej hovoríš 

kto si a čo robíš. Tu sa ale ide do reality, žiadne emocionálne srandy 

tu nefungujú. Ruské ženy sú veľmi rodinne založené, takže vždy robia 

rozdiel medzi tým, ak si prišiel do Ruska iba na weekend, alebo ak si 

tam prišiel žiť a vidí s tebou perspektívu. Ruské ženy vždy 

automaticky myslia na rodinu a ako ich zabezpečiť. Nemôžeš to hrať 

na to, že si z EU a myslieť si, že si tým dvihneš hodnotu.  
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Toto už dávno nefunguje a snažím sa to neustále vysvetliť Nemcom, 

keď v Kyjeve, alebo v Moskve trápne mávajú s nemeckým pasom. 

 

Prvý sex – Toto je najdôležitejšia časť, lebo práve tu najviac 

európskych mužov zlyháva. Systém je taký, že ak si síce celý čas 

vôbec fyzicky neeskaloval, tak teraz v poslednej fáze to vezmeš na 

hulváta a ideš až za hranicu, ktorá je v Európe neprípustná. Ak ti v 

Európe povie žena razantne NIE, tak už to neznamená, že „áno, ale 

trochu spomaľ“. To už seriózne znamená NIE. V krajinách CCCP ak 

aj povie razantne nie a ti to necháš tak, si u žien považovaný za 

slabocha. Ženy očakávajú, že na seba vezmeš zodpovednosť, nič sa 

nepýtaš a zavelíš, že ide sa k tebe domov. Vybavené. Stále maj na 

pamäti, že sa jedná o poslednú fázu interakcie. Až vtedy zatlačíš 

nenormálne na pílu. S tým majú európsky muži problém, pretože sme 

vychovaní v spoločnosti, kde musíme ženy rešpektovať a takéto 

asertívne správanie v ojedinelých prípadoch môže byť považované až 

za znásilnenie. 

 

Z Európy máme svojimi dlhoročnými skúsenosťami naučené, že 

krásnej žene treba dať hodnotu a možnosť výberu. Nech sa ona 

rozhodne a spraví to finálne rozhodnutie. S krásnymi ženami s CCCP 

by si takýmto myslením pohorel ako fakľa. Oni nikdy, ale naozaj 

nikdy neurobia finálne rozhodnutie. Nie sú tak vychované a to, že ty si 

Európan a budeš to hrať na rešpekt a očakávať, že to ocenia, a 

rozhodnú, že pôjdete domov, to oni nechápu. Skôr to chápu tak, že si 

slaboch a lúzer. To finálne rozhodnutie, alebo presnejšie povedané, 

všetky väčšie rozhodnutia, musíš spraviť ty. 

 

Celý trik je ale v tom, že ty si celý čas v pohode, ani len nemáš 

fyzický kontakt so ženou, ale v správnom momente to zoberieš všetko 

do svojich rúk a ide sa na vec. Nespočetnekrát so videl situácie, že 

som až sám otváral ústa.  
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Napríklad som čakal pred klubom na taxík a vidím ako vyjde párik na 

ulicu si pofajčiť. Srandujú, srandujú, dobre im je, keď si v tom chlapík 

mačku prehodí cez plece a nesie ju k taxíku. Mačka len kričí, naoko sa 

bráni, že až sa ľudia obzerajú, ale keď sú už pri taxíku, mačka mu s 

kľudom povie: „Ok, ok, daj ma dole. Nastúpim sama.“ On ju zloží na 

zem, v pohodičke nastúpia a už to valia k nemu, alebo k nej.  

 

Alebo sa bavia v klube niekoľko hodín, žiadny fyzický kontakt, 

pohodička, až by si povedal, že sú len kamaráti, ale niekedy nadránom 

jej kamarátky zavelia, že ide sa domov, že vonku už čaká taxi. On ju 

schmatne, že ju nikam nepustí, ona sa akože bráni, kamarátky všetko 

pochopia, otočia sa a ujdú bez nej. Potom ju pustí a v pohodičke 

nastúpia spolu do iného taxíka a idú spolu domov. 

 

Európania nechápu, že práve toto tie ženy chcú. Tvrdých a asertívnych 

mužov, ktorí jasne zavelia, ako, čo bude. Samozrejme, netreba 

zabúdať, že toto všetko sa udeje po dobrej konverzácii, vytvorení 

dôvery a aspoň čiastočnom spoznaní sa. Ak by si takúto hru zahral po 

pár minútach, to by nefungovalo. 

 

Ďalší detail je, že tieto ženy veľmi pozitívne reagujú na komplimenty. 

Môžeš ich nimi doslova zavaliť a všetko bude super.  

 

Ak si už prečítal moju knihu „Reálny Svet Zvádzania“, tak určite vieš, 

prečo to tak je. Komplimenty fungujú aj u Európskych žien, ale až po 

vytvorení príťažlivosti, s čím je v EU obrovský problém. Za to v 

krajinách CCCP je príťažlivosť vytvorená prakticky okamžite 

spoločne s oslovením, preto môžeš chŕliť jeden kompliment za 

druhým. 
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Dá sa táto hra zvádzania  

naučiť v Európe? 
 

NIE. Na to musíš nejaký čas prežiť v krajinách CCCP a hlavne si byť 

tohto systému vedomí. Mne trvalo niekoľko mesiacov, kým som tento 

systém vôbec pochopil. A potom som potreboval nejaký čas, aby som 

tento systém aplikovať do praxe. 

 

Ako prvé prišla zmena v mojom myslení, že aj tie najkrajšie mačky sa 

dajú v pohode zbaliť a ich krása nekoreluje s ich požiadavkami a 

nárokmi na kvalitu mužov. Ak sa jej páčiš, si v pohode, dobre sa pri 

tebe cíti, pôjde s tebou aj keby si vyzeral ako totálna socka. 

 

Potom som si musel osvojiť už spomínaný systém: počas celého 

rozhovoru byť v pohode, netlačiť na pílu, vytvoriť veľa dôvery a v 

určitom momente to zahrať na hulváta. Stredovek, džungľa, páčiš sa 

mi, beriem ťa: „Schmatnúť za vlasy a ťahať po zemi do jaskyne.“ 

 

Vycítenie toho správneho momentu, kedy sa z gentlamena 21-storočia 

zmeníš na neandertálca, si vyžaduje veľmi vyvinuté sociálne cítenie. 

Musíš to spraviť vo vhodnom momente. Ak to spravíš skoro, nenechá 

ťa eskalovať a utečie. 
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Ako by mohol reálne vyzerať  

vzťah s Ruskou 
 

Možností je niekoľko. Napríklad vzťah na diaľku, že budeš aspoň 

jeden weekend v mesiaci lietať do Moskvy, alebo Petrohradu.  

 

Ale samozrejme, vzhľadom na politickú situáciu, najlepší variant je, 

naučiť sa Ruský jazyk a presťahovať sa navždy do Ruska, ako som to 

spravil ja. Platy a ceny sú v Moskve a iných väčších ruských mestách 

porovnateľné so západnou Európu ale ten komfort, pohodičku a 

samozrejme dostatok žien je neporovnateľný so západom. 

 

Nikdy ale neuvažuj na tým, že pôjdeš do Ruska, alebo Ukrajiny, 

nájdeš si tam nejaká mačičku a privedieš ju do Bratislavy. Toto nikdy 

nefungovalo a ani nikdy fungovať nebude. Nejdem do štatistík, ale 

čisto z počutia od stovky mužov, čo som postretal, nikomu sa takýto 

vzťah nepodaril. A ak aj áno, je to veľká výnimka. 

 

Matematika príťažlivosti nepustí. Ruské ženy, ktoré by s tebou išli žiť 

do Európy, tam nastala chyba v príťažlivosti, pretože tá príťažlivosť je 

založená na tom, že ju berieš akože do lepšieho sveta a ona to má 

akože oceniť a zostať ti lojálna. S Azijatkami to možno funguje, ale 

nie s hrdými Ruskami. A navyše v Rusku je ale oveľa lepšie a 

pohodlnejšie ako u nás. Európa a hlavne veľké mestá, investujú veľa 

peňazí do marketingu a snažia sa nás presvedčiť, ako je v západnej 

Európe krásne a bezpečne. Najviac investuje Paríž: až 12 mil. € každý 

rok. Ale každý, kto bol v Paríži, videl realitu, tú stoku, bordel, špinu a 

kriminalitu. Skutočnosť je taká, že v Rusku a hlavne v Moskve, je 

veľmi príjemne a pohodlne. Platy a životná úroveň je veľmi vysoká, 

preto nie je reálna motivácia odchádzať. 
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Takže ak sa Ruska rozhodne ísť s tebou žiť na západ, tá story končí po 

pár rokoch rozvodom a potom si ona zariadi život v EU po svojom. 

Mohol by som vysypať desiatky takýchto príkladov od mojich 

Nemeckých klientov z bootcampov.  

 

Prostredie mení človeka a ak napríklad stiahneš Ukrajinku že nejakej 

chudobnej oblasti Ukrajiny do nášho západného sveta, 

pravdepodobnosť že sa napasuje podľa okolia, je veľmi vysoká. Už 

len fakt, že je s tým OK, že chce s tebou ísť žiť do Európy, je 

indikátor, že už asi na ten prozápadný systém nabehla. 

 

Správna, hrdá Ruska zostane žiť v Rusku, alebo sú to Rusky, ktoré sú 

už narodené v EU, ako napr. vo Viedni, alebo vo východnom Berlíne, 

kde žije vraj až 300.000 Rusov. 

 

Takže jediný úspešný vzťah s Ruskou sa dá rozvinúť a bude aj 

úspešne dlhodobo fungovať, iba ak zostane v prostredí, kde vyrástla. 

Maximálne sa môžete spolu presťahovať do Moskvy, Petrohradu, 

alebo na krásny Krym, ako nedávno môj kamoš z Nemecka. 
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Frázy Ruských žien 
 

Na záver tohto dokumentu ti ponúkam krátke príbehy a zážitky s  

krásnymi Ruskými ženami, ktoré som zažil ja, moji študenti a 

kamaráti, ktorí sa navždy presťahovali do Ruska. Z týchto príbehov 

pochopíš mentalitu a oddanosť Ruských žien k mužom a prečo sú to 

najlepšie partnerky pre život. Niektoré príbehy sú pre západoeurópsku 

spoločnosť doslova neuveriteľné. Čo je ale zaujímavé na týchto 

príbehoch, že sa stali niekoľkokrát a paralelne viacerým chlapom, ako 

cez kopírák. Všetky sú napísané v prvej osobe, hoci, ako som už 

spomenul, nie všetko sú to moje zážitky. 

 

Mám pravidlo: Plné brucho, prázdne gule 

 

Keď som sa raz prebudil s mojou priateľkou, ktorú som poznal ešte 

len nejaké 3 týždne, dostal som opäť chuť na sex. Ale moja mačička 

už bola oblečená do sexy šatôčok a už čakala na taxík. Ako tak sedela 

na kraji postele, začal som sa k nej túliť a opäť ju vyzliekať. V 

momente, keď sme si to začali opäť rozdávať, začal vyzváňať taxikár 

a že už čaká pod oknom. Nedala sa rušiť a oddávala sa plnými 

dúškami. 

 

Keď za pár minút s úsmevom na tvári zatvorila dvere, uvedomil som 

si, že vlastne ani na sekundu nezahrala chrumku a spravila mi naozaj 

príjemné prebudenie do dňa. 

 

O pár dní sme sa stretli na cafe a išli sa prejsť po meste do Gorkyho 

parku v Moskve. Opäť bola sexi oblečená, opäť plná energie a dobrej 

nálady a neskrývala radosť, že ma vidí. 
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Nemohol som už viac krútiť hlavou a musel som to z nej dostať: 

„Povedz mi pravdu, ako to robíš, že máš stále takú dobrú náladu? A aj 

tá situácia u mňa doma ráno predvčerom. Veď si na to nič nepovedal, 

hoci už si bola oblečená a čakal na teba taxík.“ 

 

Jej odpoveď ma doslova priklincovala: „Mama ma učila, aby som bola 

vždy pekne oblečená a vo vzťahu musím vždy spraviť všetko pre 

muža, o čo ma požiada. A všetko s úsmevom. Muži chcú pohodu, 

kľud, dostatok sexu, dobré jedlo a podporu vo všetok, čo robia. Ak ma 

bolí hlava, alebo mám nejaký problém, musím to vydržať a vyriešiť si 

to sama. Nebudem s tým predsa muža zaťažovať. Držím sa pravidla, 

ktoré možno vyznie až vulgárne ale je to pravda: Muž musí mať pri 

mne prázdne gule a plné brucho.“ 

 

Keď som to počul, len som krútil očami a spomínal, ako som 

mnohokrát od chlapov v EU počul, ako im partnerky vôbec nevarili a 

pred každým sexom mrkotnili. Tam to bol ten opačný prípad: Plné 

gule a prázdne brucho. 

  

Muž môže všetko 

 

Zo začiatku som si myslel, že je to až moc ideálne a že tým len Ruské 

ženy lákajú chlapov, aby sa za nich vydali. Odkedy ale organizujem 

moje Summer- a WinterCampy v krajinách CCCP, tak som stretol 

mužov z Nemecka, ktorí už v minulosti mali manželky z tejto časti 

sveta, alebo poznajú šťastné manželstvá svojich kamarátov s Ruskami. 

A tiež mi potvrdili, že to nie sú len slová, ale skutočne je to tak. 

 

Prvý krát som to počul ešte pred pár rokmi, keď som sedel s kamošom 

a dvomi mačkami na letnej terase jedného podniku. Keď prišla téma 

na manželstvo, obe mačky nezávisle na sebe vyhŕkli veľmi zaujímavú 

teóriu:  
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„Zosaďme si ružové okuliare a povedzme si to na rovinu. Je normálne, 

že každý úspešný muž potrebuje sex. Chce ho veľa a chce ho s veľa 

ženami. Príroda to takto zariadila a je zbytočné proti tomu bojovať, 

alebo sa snažiť muža nejako obmedzovať. Samozrejme, že všetko 

záleží na ňom a na jeho morálke, alebo sebadisciplíne. Ale nikdy 

nebude fungovať, ak žena sleduje manžela, robí mu stres, kontroluje 

ho, vyzváňať mu, kde je, s kým je, atď. Ak chce niekto podvádzať, tak 

bude a nikto tomu nezabráni. Dôležité je, aby sa vždy vrátil k žene 

domov a aj ja sa budem starať, aby to tak vždy bolo. Ak žena mužovi 

zabezpečí pohodu domova, dobre navarí, dá sex hocikedy, keď si o to 

zažiada, v tomto ju ani tá najlepšia milenka nepredbehne a muž sa 

vždy vráti s radosťou domov. A ak aj bude mať milenku, no čo, 

dôležité je, ako sa správa ku mne a k našim deťom. Preto je veľmi 

dôležité, ako sa správa v mojej prítomnosti a nie keď nie je so mnou, 

na čo aj tak nemám žiadny vplyv. Ak chce podvádzať, nech to aspoň 

nie je okaté, budem sa hrať na slepú, že nič nevidím a nech sa to naše 

okolí nedozvie, nech nie som z hlúpu.“ 

 

Prvý krát som na to vôbec nereagoval, lebo som myslel, že je to len 

akási formulka podľa príslovia: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu 

spievajú.“ Ale časom som zistil a aj počul ruských a ukrajinských 

chlapov, že je to skutočne pravda. Je to samozrejme spôsobené aj 

spoločnosťou, že tých žien je tam naozaj veľa a kvalitných mužov 

málo. A žena vie, že ak jej muž bude zahýbať a ona mu bude robiť 

stres, on sa rozvedie šmahom ruky. On, ako úspešný muž, si vždy 

nájde ženu, ale ona si už adekvátneho muža nenájde. A na tento fakt 

matky pripravujú svoje dcéry, aby nerobili chrumky a nehrali to na 

moc veľké princezné, lebo na konci to budú práve oni, kto bude ťahať 

za kratší koniec. 
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Počas mojich pár rokov pobytu v krajinách CCCP som počul tak 

brutálne príbehy, až mi oči rolovali za hlavu. Ako napríklad krásna 

mačka pracovala, platila nájomné, varila, upratovala, starala sa pre 

domácnosť a chlap, či už priateľ, alebo jej muž, ktorý s ňou žil, nič 

nerobil, pozeral telku a hral sa playstation. Nebol to ojedinelý príbeh, 

počul som ich desiatky.  

 

Alebo ako muž mal manželku a milenku a nejako prišlo k tomu, že žili 

v jednom byte a spolu vychovávali dve deti, ktoré mal so svojou 

manželkou. Samozrejme, ponúka sa otázka, kde už končí rešpekt voči 

sebe samému a svojej žene a čo sa dá ešte akceptovať. V každom 

prípade je pravda, že tie ženy sú vychovávané tak, aby sa muž cítil 

dobre. 

  

Komplimenty sú najsilnejšia zbraň 

 

Neraz si spomínam, ako som musel zmeniť myslenie pri balení žien v 

krajinách CCCP. V klasickej hre, ktorá je dizajnovaná pre Európu, je 

niekoľko rozdielov, ktoré som už popísal. Ale jeden rozdiel, ktorý 

totálne obráti klasickú hru naruby, je rozdávanie komplimentov 

 

V Európe musíš byť na rozdávanie komplimentov veľmi opatrný, 

dokonca ho nemôžeš v niektorých situáciách vôbec použiť. Za to na 

východ od nás musíš ženy komplimentmi doslova utopiť, iba tak 

budeš mať u nich úspech. Koľkokrát som sa musel premáhať a 

hovoriť ženám komplimenty proti svojej vôli a koľkokrát mi na to 

krásne ženy odpovedali, aké je to pre nich príjemné a krásne počuť. 

 

Preto pri Ruskách musíš do svojej hry určite zakomponovať 

komplimenty a musíš ich tiež hovoriť pravidelne. Ale musia byť 

pravdivé, nemôže to byť nejaká somarina. Nezabúdaj, že tie ženy sú 

veľké realistky. Ak jej napríklad trepneš na prvom rande, že si ju vieš 

predstaviť ako budúcu ženu, tak s tým si sa práve odpísal. 
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Čo všetko mužčinu ukrašľuje 

 

Je krásne počuť od žien veci, ktoré bazírujú na realite. Žijeme v 

spoločnosti, ktorá sa nám snaží niečo nahovoriť, že každý môže 

všetko. Ľudia sú z toho premotivovaní, majú veľké očakávania a z 

toho potom pramení obrovská frustrácia.  

 

Preto mám rád, ak ženy tvrdia niečo, čo opisuje realitu, alebo sa jej 

aspoň približuje. Ako napríklad tieto krátke vety, ktoré poznajú všetky 

ženy v krajinách CCCP. 

 

„Dingi ukraščaju mužčinu“ – (Peniaze robia muža krajším) – Svätá 

pravda a netreba sa hrať, že zbalíš, alebo presnejšie povedané udržíš 

ženu, ak nemáš ani floka. 

 

„Neto deneg, neto ljubvi“ – (Niet peňazí, niet lásky) – To je asi 

najreálnejšie, čo som od Ruských žien počul. Na západe počuješ rôzne 

drísty o srdiečkach a romantike, ale každá žena na svete bude mať raz 

decko a to potrebuje tvrdý cash. Ak nie je, nebude ani láska s mužom, 

s ktorým ho má. 

 

Tieto dve príslovia sa sťahujú na peniaze a môžu evokovať dojem, že 

ženy z krajín CCCP sú zlatokopky. Nie je to pravda, oni sú len 

realistky a priame ženy. Z mojej osobnej skúsenosti a zo skúsenosti 

mojich priateľov a klientov je určite najviac zlatokopiek práve z krajín 

východnej EU (Slovenska nevynímajúc) a z USA, ale sa o tom 

nehovorí. 

 

„Skromnosť ukrášľuje“ – Toto je veľmi krásne a je to v Rusku jeden z 

bodov príťažlivosti. Má to ale malý háčik. Na to aby si bol na niečo 

skromný, musíš mať najprv vytvorenú obrovskú hodnotu a až potom 

môžeš hrať skromného, tým, že sa nebudeš chvastať.  
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Ak ale nič nemáš, si nikto a na stupnici HM si v spodných vodách, 

žiadnu skromnosť nezahráš. V každom prípade, ak už budeš v Rusku, 

naučíš sa jazyk a pekne sa oblečieš, už len tým máš relatívne vysokú 

hodnotu. Veď ako som už vyššie spomenul, vytvorenie príťažlivosti 

pre ženy z krajín CCCP nie je žiadny problém. Treba sa zamerať na 

vytvorenie dôvery a bleskovú eskaláciu v tom správnom momente. 

 

Napísanie tohto zdanlivo jednoduchého a krátkeho dokumentu mi 

zabralo 6 rokov tvrdej práce a veľa testovania. Západní chlapi, ktorí 

už žijú nejaký ten rôčik v niektorej z krajín CCCP a čítali tento 

dokument v anglickom originály, mi odporúčali predávať ho aspoň za 

50 dolárov. Pretože ak tieto rady aplikuješ do praxe, ušetrí ti to 

stovky, až tisícky eur a obrovské množstvo času a frustrácie. Ale čo je 

hlavné, že prídeš jednoducho k svojmu cieľu: krásny a plnohodnotný 

vzťah s krásnou ženou z niektorej z krajín CCCP.  

 

S pozdravom, Milan Marko a.k.a LifeArtist 


