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Mystika vo svete Zvodcov Umelcov 
 

Nikdy by som netvrdil, že nie je niečo okolo nás, čo je niečo silnejšie 

ako my. Na druhej strane by som sa nepokladal za žiadneho 

konšpirátora, alebo fanúšika nadprirodzených javov. Už len preto, že 

som zarytý realista a technický inžinier, ktorý robí svoje rozhodnutia a 

závery na základe faktov.  

 

Ale určite niečo nadprirodzené existuje, hoci som tomu nikdy 

nevenoval pozornosť. Bolo mi to prakticky jedno, pokiaľ to nijak 

nemalo vplyv na môj život. 

 

Nasledovné príbehy ale predsa len trochu zmenili život mne a mojim 

dobrým priateľom a už sa nedá povedať, že ma to nezaujíma. Nemám 

na ne žiadne vysvetlenie a závery nechám na samotného čitateľa. 

 

Tieto príbehy sa skutočne stali, preto by som odporučil čítať 

nasledovné riadky iba ľuďom so silnou povahou. A tak isto ťa 

nechcem od Umenia Zvádzania odstrašiť. Tieto prípady sú veľmi 

ojedinelé a po tisíckach, až tisíckach stretnutí so ženami (či už osobne, 

alebo mojich dobrých priateľov) je to skutočne zanedbateľné percento. 
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Keď bude mať 17, spoznáš ju 
 

Nikdy som na žiadne veštkyne neveril, je to obyčajný could reading a 

druh zábavy. V USA bolo dokonca uskutočnených niekoľko testov na 

veštkynách a žiadna z nich pri dlhodobých testoch neuspela.  

 

Čo ale bolo s údivom zistené, že tie veštkyne dokázali niektoré deje 

veľmi detailne popísať. To znamená, že skutočne existujú ľudia, ktorí 

dokážu niečo vidieť, či už z minulosti, alebo z budúcnosti. Otázkou je, 

čo z toho je pravda a čo sú absolútne bludy. A presne také boli aj moje 

skúsenosti s veštkyňami.  

 

Niekedy koncom leta 2014 som v jednom klube spoznal atraktívne 

mladé dievča. Super sme sa bavili a spoločne popíjali drinky na bare. 

Neviem čím to bolo, ale nejako ma priťahovala ako človek, nie ako 

sexuálny objekt. Keď som niečo hovoril, veľmi hlboko a intenzívne 

mi pozerala do očí. Nebol to žiadny flirt, nebolo tam žiadne sexuálne 

napätie. 

 

V tom doletela jej bláznivá a podnapitá kamarátka a zhurta na mňa 

vyletela: „No čo, už poznáš svoju budúcnosť.“ Dvihol som obočie, že 

čo to má byť. Ona splašene pokračovala: „Moja kamoška ti môže 

vyveštiť budúcnosť, naozaj jej to ide.“ Okamžite som s kľudom 

reagoval: „A čo tak minulosť?“  

 

Tak, ako každý človek, aj ja by som rád lepšie pochopil niektoré fázy 

môjho života. Tak som trochu začal do tej „veštkyne“ zapárať, že teda 

ak jej to tak ide, nech mi niečo porozpráva z mojej minulosti a ja jej 

poviem, či mala pravdu. 
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Pozrela sa na mňa opäť tým hlbokým pohľadom a začala rozprávať: 

„Začiatkom roka to u teba nebolo veľmi dobré. Stal sa u teba nejaký 

silný emocionálny šok. Ale žena v tom nebola. Neviem čo to bolo, ale 

bolo to niečo, čo si mal veľmi rád a rozpadlo sa to pred tvojimi očami, 

ako domček z karát.“ 

 

Rozmýšľal som, čo to mohlo byť. Nič ma nenapadalo. Až keď po 

krátkom rozmýšľaní spomenula skoro presný dátum: „Bolo to niekedy 

koncom februára!“  

 

Ešte pár sekúnd som sa uškŕňal a potom mi úsmev zamrzol. Jasné, že 

som si nemohol na nič spomenúť, lebo som to hľadal v 

medziľudských vzťahoch. Ale čo ona určite myslela, bol Majdán v 

Kyjeve, kde 20. februára toho roku zomrelo viac ako 100 ľudí.  

 

Nešlo ale len o tento jeden deň. V tom čase som žil neďaleko odtiaľ a 

pamätám si, ako som to celé niekoľko mesačné divadlo na vlastné oči 

pozoroval. Ako som smutne chodil medzi tými stanmi, v tom bordeli 

plnom drog, kriminality a špiny - a to aj morálnej - ako prozápadné 

média klamali (a ešte stále klamú), ako pred mojimi očami chodili 

nejakí podivní ľudia a rozdávali bankovky týmto „za slobodu 

bojujúcim demonštrantom“, kde mnohí z nich z drog a alkoholu 

nemohli ani na nohách stáť. S údivom som pozoroval ako západ 

rozhádal dva bratské, Slovanské národy, ako začali zo dňa na deň 

Ukrajinci nenávidieť Rusov a obviňovať ich zo všetkého zlého, čo sa 

na Ukrajine stalo. Nemohol som tomu uveriť a ako hrdému Slovanu 

mi srdce plakalo. A hlavne, keď som videl, ako rozbili krásne centrum 

Kyjeva. Niekedy v polovici marca som aj ja zbalil veci a na dobro z 

Kyjeva odišiel.  

 

Keď som si na toto všetko spomenul, úplne som v ten večer stratil na 

pár minút náladu. Ale nič som jej nepovedal, vôbec sa mi o tom 

nechcelo baviť.  
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Ďalej vravela nejaké veci z minulosti, ktoré som presne poznal a ktoré 

ale vôbec nesedeli. Až opäť prišla téma na Kyjev, kde sa opäť 

nemýlila:  

 

„Máš nejaké obľúbené mesto, kde si žil, a hoci si musel odtiaľ odísť, 

stále sa tam budeš vracať. Nikdy to mesto na dlhšie neopustíš.“ 

 

Rozmýšľal som: Londýn, Berlín, Riga? Moje najobľúbenejšie mesto 

je Kyjev, z ktorého som sa práve kvôli tým nepokojom a vojne na 

východe Ukrajiny odsťahoval späť do Berlína. V tom čase, keď som 

sa rozprával s tým dievčaťom, som skalopevne veril, že sa do Kyjeva 

už nikdy nevrátim, takže som len mávol rukou, že opäť triafa vedľa. 

 

Ale neprešli ani dva týždne a už som sa s kamošom kvalitne zabával v 

Ibiza Beach Club v Ukrajinskej Odese a koncom roka 2014 som sa do 

Kyjeva opäť vrátil. A hoci teraz trávim veľa času v Moskve, tak do 

Kyjeva vždy rád zavítam a som s tým absolútne OK, ak by to tak 

navždy zostalo. 

 

Ešte na konci nášho rozhovoru mi povedala predsa niečo z mojej 

ďalekej budúcnosti: „Nikdy sa neoženíš, no už máš dcéru. Spoznáš ju, 

keď bude mať 17. Dobrú noc.“ Odišla a už som ju nikdy viac nevidel. 
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Dve veštkyne z Kyjeva 
 

Začiatkom roka 2015 mal jeden môj dobrý kamarát problémy, ktoré 

nemohol nijak vyriešiť ani s najlepšími odborníkmi v Nemecku. 

Skúšal všetko možné, aj nemožné a doteraz sme presvedčení, že jeho 

problém išiel ďaleko za hranicu normálneho logického chápania. 

 

Tak ma prišiel navštíviť do Kyjeva, že si dohodol stretnutie s dvomi 

veštkyňami, pretože sa dozvedel, že astrológia je na Ukrajine veľmi 

rozšírená. 

 

Trochu som sa pousmial a smažil sa mu to rozhovoriť, akože máme 

obaja inžinierske vzdelanie a on v tom obore už 20 rokov úspešne 

podniká. Ale naopak, on presvedčil mňa, aby sme tam šli spolu, že za 

tých pár hrivien je to OK. 

 

Tak si vravím, že prečo nie, ale budem sa pýtať výlučne na minulosť. 

Nechcem počuť nič z mojej budúcnosti. Som toho názoru, že každý je 

strojcom svojej budúcnosti a rôzne astrologické hókus-pókusy sú len 

výhovorky pre neúspech a lenivosť. 

 

Stretnutie s prvou veštkyňou bolo totálne fiasko. Najprv začala 

rozprávať niečo o energii, až som ju musel zastaviť, že žvásty ma 

nezaujímajú. A potom keď som zadával veľmi konkrétne otázky, 

absolútne strieľala vedľa. Dokonca tvrdila, že moja expriateľka mi 

vtedy a vtedy zahýbala a že dokonca spala aj s mojimi dvomi 

kamarátmi. Úplne hlúposti, pretože v tom čase sme spolu žili a boli 

skoro stále spolu a jeden s kamarátov v tom čase nebol dokonca ani 

len v Európe. Len som si pomyslel, že chudáci ľudia, ktorí jej veria a 

riadia sa jej „veštením“. 
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Ale druhá pani, to bolo už iné cafe a dovolil by som si tvrdiť, že sa na 

70% trafila správne. Tiež začala nejaký „bulshit“ o ktorý som vôbec 

nemal záujem a jasne som jej dal najavo, aby prešla k veci. A síce, 

aby začala o mne a rozprávala veci len z minulosti. Opakoval som, že 

o budúcnosť nemám záujem. Tú si zariadim podľa seba. 

 

Ihneď rozpoznala, že som veľký fanúšik krásnych žien a atraktívneho 

životného štýlu. Vraj som mal niekoľkokrát šancu v živote byť veľmi 

bohatý, ale zvolil som si cestu slobody. To bola absolútna pravda. Pre 

mňa je dôležitý lifestyle a život milionára ako mať peniaze milionára. 

 

Rozprávala mi veľa vecí, ktoré som si zapisoval, aby som si ich 

neskôr overil. Pýtal som sa jej na veci, ktoré ma najviac zaujímali, čo 

sa stalo v Nemecku v rokoch 2008 a 2009, keď sa vtedy diali skutočne 

zvláštne veci okolo mňa a ktoré si aj naďalej nechám len pre seba.  

Zamyslela sa a povedala, aby som to nechal tak, lebo tieto veci aj tak  

neovplyvním a je lepšie, ak niektoré veci jednoducho neviem. 

 

Trochu som sa nad tým pousmial, veď je to taká hra so slovíčkami. 

Tak som sa začal teda pýtať na moju futbalovú akadémiu, ktorú som 

chcel robehnúť v Kyjeve, kde som práve žil. 

 

Obarila ma, keď povedala, že moja prvá EFA (English Football 

Academy) bude v Bratislave a potom v Moskve a potom dlho dlho nič 

a potom ju rozbehnem po celej Európe.  

 

Hneď som jej povedal, že to je nemožné, na Slovensku nechcem robiť 

žiadny biznis. Veď celé Slovensko je veľké ako Kyjev, alebo ako dve 

štvrte v Moskve. Absolútne nemá význam na Slovensku niečo robiť, 

ak už ovládam jazyk. 
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Ďalej tvrdila, že ma vidí v centre Moskvy. Že začnem žiť niekde na 

predmestí, kúpim tam byt a po čase budem kupovať a predávať byty a 

takto sa dostanem až do centra Moskvy. 

 

Tvrdil som, že aj toto je nemožné, lebo vtedy som na Moskvu vôbec 

nemyslel. V tom čase som pravidelne navštevoval trénerské licencie v 

Londýne a chcel som spraviť kariéru trénera v Kyjeve – s mojou 

akadémiou a vo veľkoklube Dynamo Kyjev, kde som práve robil 

praktikum. 

 

Za pár mesiacov som jej musel dať za pravdu. Ohľadne mojej 

akadémie a Moskvy, bola realita doslova ako povedala. Začiatkom 

júna som mal prvý tréning v Bratislavskej Rači a potom v apríli 2016 

rozbehol EFAMoscow a potiahol pár tréningov. 

 

Čo bolo ešte zaujímavé, presne a detailne popísala môj obľúbený 

nočný klub v Kyjeve a jednu reštauráciu nad ktorou som vtedy býval. 

Aj z tohto faktu som presvedčený, že jasnovidky vidia niektoré veci 

úplne presne. 

 

Keď som sa lúčil ešte mi povedala zaujímavú vec. Vraj stretnem ženu, 

ktorá ma dostane o všetky peniaze, ale moja žena to nebude. Vraj jej 

tie peniaze dokonca s radosťou dám. Stále rozmýšľala, kto to môže 

byť, lebo ani milenka to nebude. Na konci úprimne priznala, že nevidí, 

akú pozíciu tá žena v mojom živote bude hrať.  

 

Keďže mi posledných 15 minút vravela veci z minulosti, ktoré sa 

nestali, tak som aj toto hodil za hlavu. 

 

Keď som už s kamošom sedel v aute, vtedy ma napadlo, že asi vravela 

o tej mojej údajnej dcére, ktorú mám spoznať, až keď bude mať 17. 

Môže to byť dokonca aj pravda, lebo ak mi tá ošklbala, tak by mi to 

bolo naozaj jedno. Takže, nechajme sa prekvapiť.  
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Čarodejnice 
 

Stretol som v živote niekoľko dievčat, ktoré sa astrológiou aktívne 

zaoberali a rozprávali mi naozaj neskutočné príbehy. Napríklad ako 

môže žena zamilovať do seba hocijakého chlapa. Zviedla ho a v noci 

mu ostrihala pár vlasov a potom s nimi robila nejaké woodoo. Alebo 

ako mu dala trochu svojej krvi do červeného vína, ktoré on následne 

vypil a šialene sa do nej zbláznil. 

 

Samozrejme, že som sa vždy nad tým len pousmial a mávol rukou. 

Ale keď mi vraveli, že vedia, ako môže ich časť tela, ktorá sexuálne 

najviac priťahuje mužov, zostať navždy mladá, to už ma zaujímalo. 

Žiadna holka mi to ale nikdy nevysvetlila. Spomenul som si vtedy aj 

na príbeh Alžbety Bátoriovej, ktorá sa podľa legendy kúpala v krvi 

mladých dievčat, aby jej telo zostalo mladé. Sú to samozrejme 

historky a pre mňa ako inžiniera, stoja iba za úškrn. 

 

Začiatkom leta 2010 som ale s kamošom stretol 3 kočky v jednom 

nočnom klube v Berlíne. Všetky tri mali dokonalé postavy a keďže 

som ich videl len odzadu, bez váhania som najvyššiu oslovil – pri 

mojej výške 194 cm je to aj pochopiteľné. Keď sa otočili, myslel som, 

že sa pozerám mŕtvolám do očí. Tak staré tváre s kilom mejkapu, tom 

som fakt ešte nevidel. Zo slušnosti som pokračoval v rozhovore.  

 

V tom pribehol kamoš, dostatočne posilnený alkoholom, ktorému ich 

tváre vôbec neprekážali a dokonca ich pozval aj k nášmu stolu. Tváril 

som sa samozrejme chrumkavo, vôbec sa mi s nimi nechcelo baviť. V 

tom som si spomenul na tú mystiku, ako môžu niektoré ženy udržať 

dokonalú postavu, ale tvár nie. 
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Tak som sa teda začal s nimi baviť a vypytovať informácie. Už len 

logicky mi nešlo do hlavy, že sú kamarátky a všetky mali ten istý 

fenomén: veľmi sexy oblečené, dokonalé telá 20-ročných dievčat, ale 

tváre ako 80-ročné starenky. Ak by tak vyzerala jedna, alebo možno aj 

dve, to by sa dalo brať ako náhoda. Ale všetky tri? Veď takých ľudí je 

vôbec ťažké stretnúť a nie ešte aby boli všetky tri kamarátky. 

 

Neustále som sa vypytoval na ich privátne životy, ale skoro nič som z 

nich nevytiahol. A samozrejme, ani najhlavnejšiu informáciu, koľko 

mali rokov. Prakticky mi za celý večer nič o sebe nepovedali a vždy 

všetko nejako zahovorili.  

 

Boli veľmi životom skúsené a inteligentné, hoci svojim chechotom sa 

hrali na naivky. Všetko čo povedali, malo nejakú hodnotu a síce sa 

stále chechotali, nikdy netrepli blbosť do vetra. Z ich rečí by som 

povedal, že mali 40+, ale tie ich telá, tým by som dal maximálne 20. 

Absolútne som nemal ani šajnu, koľko mohli mať rokov. S jednou 

som si aj potancoval telo na telo a dobre ohmatal.  

 

Úprimne som nemohol uveriť, že tá tvár a telo patria k sebe. Pevný a 

pružný zadok, úzky pás, dokonalý driek, pevné prsia. Keď sme si sadli 

za stôl, jej sexy minisukňa mi dovoľovala schmatnúť ju pevne za 

stehná. Neustále som len oči vyplešťoval, ako je toto sakra možné. 

Ani niektoré dvadsiatky nemajú také dokonalé telá. Žiadna celutída, 

nič, hladká koža ako bábätko. 

 

Na konci večera, niekedy nadránom sa s nami rozlúčili a odišli 

domov. Kamarát mi vravel, že už také niečo videl. Dlho sme sa o tom 

na druhý deň bavili. 
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O niekoľko rokov, keď som už často jazdil autom často Kyjeva, tak 

som sa raz zastavil v Užhorode (malé mesto na hranici zo 

Slovenskom), aby som tam prenocoval. Bolo relatívne málo hodín, tak 

som si trochu vybehol do mesta a navštívil aj miestny hrad, kde bola v 

podzemí aj mučiareň. Hovorím si, že paráda, aspoň budem „dobre 

spať“.  

 

Nedalo mi nevšimnúť si obrazy na stenách, kde bolo znázornené, ako 

tam rôznymi brutálnymi spôsobmi mučili mladé a krásne ženy. Zo 

zvedavosti som sa spýtal jednej staršej pani, čo je na tých textoch pod 

tými obrázkami napísané, keďže neviem ukrajinsky. Ona tiež nič 

nečítala, len mi povedala, že tie krásne, mladé ženy považovali za 

bosorky a chceli od nich vedieť, ako si udržať svoju krásu a 

dlhovekosť.  

 

Tie údajné bosorky ale nikdy nič neprezradili. A hoci sa to všetko 

stalo pred niekoľkými storočiami, niektoré z nich žijú ešte dodnes. 

Vtedy som si spomenul na tie tri „fešandy“ z Berlína a zasrandoval, 

že: „A ešte mi povedzte, že telá majú ako bohyne a tváre ako 

starenky.“ Pani sa ku mne otočila a s vážnosťou dodala: „Presne tak, 

pretože tvár majú po tie roky oveľa častejšie vystavenú slnečnému 

žiareniu, ako zvyšok tela.“ 
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Zvedenie hypnózou 
 

Túlať sa sám po mestách, navštevovať nočné kluby a baliť holky má 

určite viac výhod v porovnaním, ak by si bol s parťákom. Všetko si 

organizuješ sám, nikoho sa na nič nepýtaš a baby pôjdu s tebou určite 

rýchlejšie na hotel, ako keby si tam mal kamoša. Na druhej strane, ak 

chodíš do klubov sám, musíš byť maximálne obozretný, pretože nie je 

nikto, kto by ti v ťažkostiach pomohol a jedine na koho sa môžeš 

spoľahnúť, je tvoje telo a tvoja duchaprítomnosť. 

 

Existuje klišé, že v nočných kluboch môžeš dostať od niekoho na 

hubu. Skutočnosť je ale taká, že ak sám nie si „agent provokatér“ a si 

v pohode, tak nič sa nestane. Poznám desiatky starších chlapov, ktorí 

každý piatok a sobotu už desaťročia vymetajú nočné kluby a v živote 

nemali žiadny problém.  

 

Takže toto nie je problém, ktorý by ti mohol reálne v nočnom klube 

hroziť, ak si v pohode. Oveľa častejšie ti hrozí, že ťa ošklbú barmani a 

to aj v západných top-kluboch, alebo ti niekto niečo nasype do drinku 

a potom ťa bez námahy okradne. Ale vždy sa dá tomu nejako predísť, 

ak si dostatočne obozretný. 

 

Sú ale situácie, ktoré sa pár krát stali niektorým zvodcom, ktoré 

nemáme absolútne pod kontrolou a ktorým sa asi ani neubrániš. Nikdy 

som tomu neveril, až sa to raz nestalo aj mne. 

 

Jedného večera som takto išiel do nočného klubu, kde som už dlho 

nebol a chcel som si pozrieť osadenstvo. Nasledovala moja klasická 

rutina: prešiel sa pomaly po klube, až som prišiel k baru, objednal si 

drink a už len hľadal očné kontakty nahodených mačičiek. 
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V tom som sa prebral na druhý deň u mňa v posteli. Rozmýšľam, že to 

čo bolo. Veď som len prišiel do klubu, skoro nič som nestihol vypiť, 

takže mi ani nikto nič nemohol nasypať do drinku. Ani si 

nespomínam, že by som sa s niekým bavil. Ani ma hlava nebolela a 

ani som nemal žiadne fyzické indispozície. Pozriem do peňaženky a 

nemal som tam ani floka. Tak som vážne uveril, že som sa asi opil, 

alebo ma fakt niekto okradol. Beztak som tam nemal veľa peňazí, pred 

tým, ako som šiel do klubu, tak som to teda ďalej neriešil. 

 

Asi za dva týždne som išiel s kamošom do toho istého klubu. Spravil 

tú istú rutinu: prešiel sa po klube a zakončil na tom istom mieste pri 

bare. Keď som si išiel od barman objednávať, zrazu sa mi útržkovito 

vyjavilo, čo sa pred dvomi týždňami stalo. 

 

Spomenul som si len, ako som sa zoznámil s relatívne priemerne 

vyzerajúcim dievčaťom, ktoré práve sedelo vedľa mňa na barovej 

stoličke. Kecali sme spolu nejaký čas a potom si len spomínam, ako 

sme boli u mňa doma. Stála pri dverách, ani slovo nepovedala a ja 

som bez slov vytiahol z peňaženky všetky eurové bankovky a podal 

jej ich. Ona ich s kľudom vzala, otvorila si dvere a odišla.  

 

Keď som to vravel kamarátovi, okamžite ma odporúčal nejakému 

expertovi, aby ma zhypnotizoval a pomohol mi spomenúť na všetky 

detaily. Kategoricky som odmietol, lebo je to veľmi nebezpečné. 

Človek sa nemusí prebudiť a zostane v stave spánku po zvyšok života. 

Na tom mám môj život veľmi rád, aby som ho riskoval kvôli 

minulosti. 

 

Napadlo ma ešte, že by mi mohli pomôcť kamery v klube. Žiaľ, 

manažér klub mi povedal, že už boli všetky záznamy vymazané a aj 

tak by mi ich nemohli poskytnúť, pretože to môžu len polícii. 
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V každom prípade, to málo, na čo si spomínam, ukazuje na 

skutočnosť, že som bol niekým okradnutý a to dosť manipulatívnym 

spôsobom. 

 

Tým nechcem opäť tvrdiť, aby si sa bál chodiť do klubov a barov sám. 

Takéto veci a možno aj horšie, sa ti môžu stať aj za bieleho dňa. A 

možno sa ti už aj stali, ale bolo to tak šikovné že si si to ani 

neuvedomil. Ide len o to, ako sa k tomu postavíš a ako sa s tým 

vyrovnáš. Niektoré veci na tomto svete jednoducho neovplyvníš a sú 

silnejšie ako ty. 
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Cestovateľka v čase 
 

Obdobie v rokoch 2010 až 2011, keď som žil v lotyšskej Rige, zostane 

pre mňa na vždy nezabudnuteľným. Nielen kvalitou žien a nočným 

životom, ale aj veľmi dobrými jedlami a celkovou atmosférou centra  

Rigy. 

 

Pohodová, až priam neopísateľná atmosféra zanechala vo mne krásne 

spomienky. Jediné, čo mi tam skutočne vadilo, bolo počasie, na ktoré 

my, Stredoeurópania, nie sme zvyknutý. 

 

Niekedy v rokoch 2012 až 2013 sa k tomu pridal aj masívny odchod 

krásnych žien do západnej Európy a pribudli masívne weekendové 

nájazdy Škandinávcov, ktorí sa tam chodili lacno ožierať. Tým sa celá 

atmosféra pokazila a stalo sa to mesto pre mňa nezaujímavým. 

 

Hoci som tam zažil nespočetné množstvo krásnych príbehov, na jeden 

takýto príbeh doteraz spomínam s divnými pocitmi. 

 

Bolo to niekedy v apríli 2011, keď už síce nebol sneh, ale chlad a 

prehánky ešte znepríjemňovali pobyt na ulici. 

 

V jednom bare v centre mesta som spoznal zaujímavú kočku. Bola 

tam sama a ani som neriešil, kde sú jej kamarátky. Že vraj si chcela 

vyjsť len na drink.  

 

V tom čase som nevedel po rusky ani slovo a celú konverzáciu sme 

viedli v angličtine. Jej limitovaná angličtina nedávala veľa priestoru 

na nejaký hlbší rozhovor, ale aj tak som sa miestami cítil dosť 

zvláštne. Viac sme sa bavili o histórii, ako o nás. Resp. stále sa ma na 

niečo pýtala, čo sa vtedy a vtedy stalo. 
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Ja som jej pomalou angličtinou -  aby mi lepšie rozumela - snažil 

niečo vysvetliť a opäť nasmeroval rozhovor na nás a na moju hru 

zvádzania. Dokonca si pamätám, že som sa jej pár krát spýtal, prečo ju 

tak zaujíma história. Ak chce niečo vedieť, nech ide do knižnice, 

alebo na univerzitu za nejakých profesorom.  

 

Asi po hodine rozhovoru som navrhol, že ju odveziem domov na 

mojom krásnom, čiernom, športovom BMW, ktoré som vtedy jazdil. 

Bola to samozrejme súčasť mojej hry. Môj plán bol taký, že ju 

stiahnem ku mne do bažiny, alebo zostaneme u nej.  

 

Ona ale veľmi vystrašene zareagovala a odmietla, že autom nikam 

nepôjde. Myslel som si, že treba ešte vybudovať viac dôvery, keď v 

tom ona navrhla, že môžem ju odprevadiť peši domov. Moc sa mi do 

tej zimy nechcelo, ale súhlasil som, že si aspoň pokecáme. Bola 

skutočne veľmi sčítaná a tiež mi veľa hovorila o histórii. 

 

Pamätám si, ako som ju ešte lámal na ulici do taxíkom, ktorých sme 

cestou videli stáť popri chodníkoch. Ale stále trvala na tom, aby sme 

šli pešo. Bola mi nehorázna kosa, až ma od zimy bolel chrbát. 

 

Keď sme prišli k jej domu a začali sme sa lúčiť, tak som vybehol s 

mojou rutinou: „Môžem si dať u teba čajík, alebo cafe?“ Ona sa len 

pousmiala, lebo vedela presne o čo ide. Ženy tieto triky majú 

zmáknuté oveľa viac, ako muži. Ide len o to, či sa na to dá alebo nie.  

 

Od zimy som stratil nervy a vysypal som to: „Áno, je to iba lacný trik 

ako sa dostať k tebe a mať s tebou sex, ale teraz mi je fakt kosa a 

sľubujem ti, že si dám len niečo teplé a vypadnem.“ Tiež sa na tom 

bavila a ocenila moju úprimnosť tým, že ma pozvala k sebe. 
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Keď so vstúpil do jej bytu, mal som pocit, že je tam viac kníh ako 

vzduchu. Okrem preplnených poličiek sa knihy váľali úplne všade, 

kam som sa pozrel.  

 

Druhá vec, čo ma ale zarazilo, že všetko bolo akési staré, ale čisté a 

pekné. Ako by to bolo včera vyrobené.  

 

Samozrejme, že som v tom momente ničomu nevenoval pozornosť, 

len tomu, ako u nej prespím. Po čajíku sme si ešte trochu pokecali a 

potom sama navrhla, aby som teda zostal na noc u nej. Až som sa 

čudoval, že bola úplne v pohode, absolútne easy-going. 

 

Ráno, keď išla do sprchy, som sa zo zvedavosti prechádzal po byte a 

všimol si na malom stolíku pri okne nejaký starší model laptopu. Bol 

otvorený, tak som len tak zo zvedavosti podišiel a pozrel, aký je to 

typ. Čo ma ale zarazilo, že na klávesoch a displeji bolo kvantum 

prachu. Určite to museli byť týždne, až mesiac, čo ho naposledy 

použila. 

 

V kuchyni na poličkách som okrem kníh videl aj rôzne starodávne 

predmety, ale všetko bolo ako nové. Doteraz ľutujem, že som ničomu 

nevenoval pozornosť, na všetko som sa pozeral veľmi povrchne, že 

ma to nezaujíma a hotovo. Dokonca som jeden predmet zobral do rúk, 

už si vôbec nespomínam, čo to bolo, len že bol veľmi zachovalý a 

bolo na ňom napísané: Titanic. Aj som sa jej chcel spýtať, či zberá 

knihy a starožitnosti. Pokým ale vyšla zo sprchy, tak som na moju 

otázku aj zabudol a venovali sa niečomu inému.:) 

 

Keď som od nej odchádzal, tak som si pýtal číslo, že sa ešte niekedy 

uvidíme. Povedala, že nemá telefón. Samozrejme, že pre Zvodcu 

Umelca tá odpoveď znamená, že ma už nechce vidieť. Hoci som 

vôbec nemal ten pocit, práveže naopak. Myslel som si, že sa chce so 

mnou ešte stretnúť.  
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Neskôr som premýšľal, že možno naozaj nemala telefón. Skutočne 

som u nej žiadny telefón ani nevidel. Hoci vtedy ešte neboli žiadne 

smartfóny, tak už vtedy veľa mladých ľudí čumeli do telefónu. 

Myslím, že ak by skutočne mala telefón, tak by ho počas večera aspoň 

raz vytiahla a pozrela, kto jej písal SMS, alebo volal. Aspoň doma by 

ho vytiahla z kabelky a dala aspoň na stôl. Nič také som nevidel. 

Apropo, aj tá kabelka vyzerala ako z flomarku, ale nechcel som nič 

hovoriť, je to jej vec. 

 

Tak som sa teda okolo obeda slušne rozlúčil a odišiel. Po pár 

mesiacoch som pozeral na YouTube nejaké videá cestovateľov v čase, 

a podobné hlúposti, na skrátenie času, keď som čakal signál na 

obchodovanie – v tom čase som v Rige obchodoval na Forexe.  

 

Okamžite ma napadla táto holka. Ale ja som už ani nevedel, ako sa 

volá, alebo kde býva. Dokonca som po tých uličkých pobehoval 

autom a hľadal jej byt. Ale tie ulice severne od centra Rigy vyzerajú 

všetky rovnako a ja som si na to miesto vôbec nemohol spomenúť. 

 

Pri tejto holke sa vynára veľa otáznikov. Je veľmi zvláštne, že bola 

sama, žiadny kamaráti, žiaden telefón, laptop zapadnutý prachom, byt 

preplnený knihami. Obrovská škoda, že som sa mojou povrchnosťou 

nevyzvedal o nej viac. Lebo jedno je isté: svojim správaním, výzorom, 

obliekaním a zariadením svojho bytu, ako by prišla z minulého 

storočia. Veľmi dobre si spomínam, že aj jej koža a tvár boli biele ako 

sneh. To je predsa v dnešnej dobe nemožné, aj keby sa človek 

akokoľvek chránil pred slnkom. 

 

Doteraz neviem, kto bola tá holka, alebo odkiaľ prišla, alebo či naozaj 

prišla z iného časového obdobia. V každom prípade bola zvláštna a 

tento príbeh ma naučil, ísť v spoznávaní ľudí viac do hĺbky. Nikdy 

nevieš, čo ti ten človek môže dať do života. 
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Temné sily internetu 
 

Posledný príbeh je o mojom dobrom priateľovi, o ktorom som sa už 

zmienil v príbehu o dvoch veštkynách. Poznám ho dlhé roky, takže 

viem, že je dostatočne racionálny človek a na konšpiračné bludy a 

rôzne fantazmagórie má rovnaký názor ako ja. Preto nemá žiadny 

názor a ani žiadne vysvetlenie na veci, ktoré sa mu prihodili. Ako 

zarytý technik, nechce o tom ani s nikým hovoriť. Mne sa s tým zveril 

len preto, lebo navštívil tie veštkyne v Kyjeve, kde som v tom čase žil. 

 

Celý tento príbeh začal ešte oveľa dávnejšie, keď sa rozviedol so 

svojou ženou. Pochopiteľne začal hľadať možnosti, ako sa zoznámiť s 

novou partnerkou. Keďže bol celý čas zaneprázdnený prácou, cestu 

videl na internete cez rôzne agentúry a online portále. Takto sa dostal 

do jednej platenej zoznamky, kde mu krásne kočky odpisovali dlhé a 

romantické odpovede. Samozrejme, ako píšem v mojej knihe, že tieto 

online zoznamky sú jeden veľký podvod, ani tu tomu nebolo ináč. Ale 

ak je s tým niekto OK, robí to dobre jeho egu a zanedbateľne to zaťaží 

jeho bankové konto, všetko je v poriadku. 

 

Hoci reálnych stretnutí bolo veľmi málo, vždy to boli veľmi atraktívne 

ženy z východnej Európy, Ázie, alebo južnej Ameriky.  

 

Veľmi divné veci sa začali diať po jednom takomto stretnutí s veľmi 

krásnou kočkou. Boli spolu na večery a všetko išlo super. Po večery sa 

ju pochopiteľne snažil stiahnuť k sebe domov. Pred jej autom ju chcel 

ešte vybozkávať a sexuálne eskalovať. Nedala sa, ale otočila mu hlavu 

a začala mu veľmi náruživo bozkávať ucho, div mu jazyk nevsunula 

do mozgu. On si to samozrejme nechal, v domnení, že už u nej zapol 

sexuálnu eskaláciu. Za nejakú chvíľu prestala, bez slova nastúpila do 

jej auta a odišla. 
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Asi za dva-tri týždne začal mať divné pocity na tej strane hlavy, kde 

ho tá žena bozkávala. Vtedy si to ešte nedával do súvisu, myslel si, že 

len prechladol na ucho. Išiel teda lekárovi, dal si spraviť nejaké 

vyšetrenia, ale ani lekár nič nenašiel. Neboli to ale žiadne bolesti, len 

nejaký divný pocit. Tak to nechal tak, že to po čase prejde.  

 

Začali sa diať ešte divnejšie veci. Tá žena mu preslala nejaké linky na 

online kasína. V prvom momente na to pozeral veľmi prekvapene, že 

čo to má znamenať. Veď každý súdny človek a priemerný matematik 

vie, že z dlhodobého hľadiska sa nedá byť ziskový, že je to len určitý 

druh zábavy (ak neberieme do úvahy profesionálnych drtičov). 

 

Ani nevedel ako a už bol zaregistrovaný a konto naplnené cez 

kreditku na 5.000,- eur. Rozmýšľal, že čo to robí? Ale jeho telo akoby 

všetko robilo samo od seba. Dokonca pozeral na svoju ruku, ako 

rýchlo prihadzuje žetóny, že on sám tak rýchlo nikdy s myšou 

nepracoval. 

 

Okolo 5:00 na ránom unavený, konečne išiel spať. Ani si neuvedomil, 

že počas noci napĺňal konto ešte dvakrát. Samozrejme, že všetko 

stihol prehrať. 

 

Okolo 10:00 prišiel do práce a pri pohľade na jeho bankové konto 

nemohol tomu sám uveriť. Za noc prehrať asi 12.000,- eur. Keďže je 

už relatívne zabezpečený, hodil to za hlavu a venoval sa ďalej svojej 

práci. 

 

Za nejakých pár týždňov sa celá situácia opäť zopakovala. Tentoraz už 

to bolo skoro 20.000,- eur mínus za noc. Ráno opäť nevyspatý čumí 

na svoje bankové konto, že čo sa sakra stalo. 

 

Najviac ho pri tom strašil pohľad na jeho ruku, ako keby ju niekto 

ovládal, ako by to ani nebol on. 
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Takýchto nocí sa mu prihodilo ešte asi zo dve. Potom si už sám 

uvedomil, že niečo nie je v poriadku a začal vyhľadávať pomoc. 

Nikdy nebol na žiadnych hrách závislí, nikdy neholdoval gamblerstvu. 

Ale začal mať vážny pocit, že z tejto situácie si sám nepomôže. Ale 

ako zarytý technik a realista, dlho si nepripúšťal, že za tým môžu byť 

nejaké nadprirodzené sily. V tom čase navštívil aj mňa na mojom 

bootcampe v Berlíne. Je to super chalan, mali sme super zábavu už 

vtedy na bootcampe a veľmi sme si sadli aj povahovo.  

 

Síce sa mi vtedy ešte so svojím problémom nezdôveril, tak asi po pol 

roku, odkedy začali jeho problémy, začal navštevovať jedného 

šamana. Ten mu to vysvetlil asi takto: „Existuje jeden hlavný vampír, 

ktorý má okolo seba veľa ženských vampírov. A tieto ženy berú 

energiu od ľudí a posielajú ju ďalej na tohto hlavného vampíra. Tieto 

ženy ani nemusia vedieť, že sú vampíry a berú energiu od ľudí. 

Samozrejme, že títo vampíry, okrem životnej energie, musia aj reálne 

žiť, platiť nájom, a platiť si komfort, v ktorom žijú. Veľa z nich sa 

zaoberá rôznymi online biznismi, ako sú online kasína, zoznamky, 

rôzne video kurzy, ktoré na prvý pohľad nikto nepotrebuje a aj tak sa 

ich predá obrovské množstvo, atď. Môže to zájsť až tak ďaleko, že 

vampír ovláda človeka a on ako zhypnotizovaný platí na internete za 

produkty a služby, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebuje. Môže to 

byť nepatrná čiastka, ale po kúpe sa pýtaš: čo som debil, na čo som to 

kúpil? Ak chce absolútne ovládnuť človeka, tak musí na neho preniesť 

akúsi kotvu, cez ktorú ho bude ovládať. V tomto prípade to bol dlhý a 

vášnivý bozk na ucho, kedy ti tá vampírka preniesla do hlavy kotvu.“ 

 

Samozrejme, že keď mi to vravel, ja som sa na tom náramne bavil. Aj 

on sa sám sa uškŕňal. Ale fakt je ten, že až po 2-3 návštevách u tohto 

šamana všetko skončilo. Už nemal ani žiadne divné pocity v hlave a 

radikálne skončil s online-casínom, s datingovou agentúrou a so 

všetkými online-produktami. 
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Pri tomto ma ešte napadá jeden malý príbeh, ktorý sa stal niekedy 

začiatkom leta 2015, keď som organizoval pre troch Nemcov v 

Kyjeve SummerCamp. Boli sme v jednom top klube a keď už sa blížil 

koniec noci, tak chceli ísť ešte s mačkami, ktoré v tom klube zbalili, 

na pohárik do stripklubu. Veď keď zábava, tak poriadna. Už len keď 

sme vošli, mal som veľmi divný pocit a chcel som vypadnúť čo 

najrýchlejšie. Ale Nemcom bolo super, tak len vravím, že zostanem 

nejakú pol hodinu a potom padám domov spať. Ako náhle som si 

sadol, ihneď si ku mne prisadla jedna polonahá mačka. Začal som ju 

odháňať klasickou rutinou, že som ženáč a že som tu len s kamošmi a 

žiadny drink jej nekúpim a ani ju nezoberiem na privátny tanec. A 

ďalej som jej nevenoval pozornosť, hoci som ju periférne videl, ako sa 

stále na mňa uprene pozerá. Už keď som jej chcel na drzovku 

povedať, nech vypadne, že nemám na ňu náladu, skočila na mňa ako 

šelma a začala mi jazykom lízať ucho. Okamžite som ju odhodil jak 

handru a len zakričal: „What the hell are you doing? Get off!“ A 

okamžite som vstal a išiel si na záchod umyť zaslintané ucho. Ako 

som bol na WC, zhrozene som si spomenul na ten príbeh od kamoša. 

Ale našťastie mi len zaslintala líce pri uchu, do ucha sa nedostala.  

 

Čo je teda na tom pravdy? Existuje skutočne jeden hlavný vampír a 

jeho „kamarátky“ vampírky? 
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Záver 
 

Všetky tieto príbehy som napísal tak, ako sa stali. Sú to všetko fakty, 

nič nie je vymyslené, alebo prikrášlené, alebo nebodaj podsunuté do 

roviny, aby si z toho niekto vytvoril nejakú nadprirodzenú teóriu.  

 

Závery už nechám na každého osobne. Sám by som bol rád nejakým 

logickým vysvetleniam. Ale žiaľ, ani po konverzáciách s viacerými 

expertami z rôznych oblastí som nenašiel žiadne logické vysvetlenie. 

Jedni si myslia, že sú to výplody a nejaké zlyhania fantázie – úprimne 

povedané, bol by som rád, ak by to tak bolo, ale žiaľ neberiem drogy a 

pijem minimum alkoholu – a ďalší robia z toho AktyX a pridávajú 

teórie, že aj Murder a Sculionavá by čumeli. Keďže končím s 

reálnymi seminármi s chlapmi, chcel som niekde tieto príbehy napísať 

a už sa k nim nechcem vracať. Samozrejme, že toto je len zlomok 

mystiky, čo som za posledných 10 rokov vo zvádzaní počul. Osobitnú 

kapitolu, alebo možno aj celú knihu, by si zaslúžili samotní klienti, 

ktorí boli zo všetkých oblastí života a ich samotné príbehy niekedy 

vyrážali dych. Ale nepoznal som ich tak dobre, aby som im to veril. 

Príbehy v tejto knihe sa stali mne a mne blízkym osobám, ktorým 

skutočne dôverujem.  

 

V každom prípade by som ťa nechcel nejako vystrašiť, alebo nebodaj 

nabudiť dojem, že zvádzanie je zlé. Treba si uvedomiť, že ja veľa 

cestujem, veľa skúšam, idem do extrémov, takže z tých tisícov 

zážitkov a miest je tých pár stretnutí s nevysvetliteľnými javmi 

celkom prirodzené. 

 

Umenie Zvádzania a stretnutie s krásnymi ženami je vždy a bude tá 

najkrajšia vec na svete.  

 

Milan Marko a.k.a LifeArtist 


