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Kundi!ka.
Pravd!podobn! nejvulgárn!j"í slovo v#anglickém jazyce. Je to 

nejoplzlej"í polí$ek zatínan% &enské d'stojnosti, u&ívan% se zám!-
rem zranit, poní&it a#nalomit &enskou lidskost. Kunda je nejurá&li-
v!j"í slovo i#pro mu&e. Není rychlej"í cesty, jak ust(ihnout mu&ovi 
koule, ne& ho nazvat kundou. Není jasn!j"í cesty, jak ho varovat, &e 
jeho reputace je na#tom opravdu "patn!.

Nikdo m! nenaz%vá kundou, kdy& mi chce (íct, jak jsem dnes zá-
(ivá a#krásná. Nepou&ívají toto slovo, aby mi pogratulovali, jak skv!-
le a#zku"en! jsem zvládla úkol hodn% Herkula. A#p(ece, kundi!ka je 
tohle v"echno a#mnohem víc.

Jsem &ena mnoha slov. Tenhle dar jsem zd!dila po#svém otci. 
Um!l rozepsat krátk% (ádek na# celou stránku a# vyjád(it v"echno, 
co cht!l (íci, ale nem!l sociální dovednosti, aby to "í(il mezi lidi. 
Kdy& jsem vyr'stala, p(ed$ítal mi ka&d% pátek ve$er nahlas z#bible. 
Byla jsem vychována k#velkému respektu a#úct! k#síle slov, proto&e 
jedno prosté, vhodn! zvolené slovo m'&e odstartovat nové hnu-
tí nebo )lozo)i. Jedno jediné slovo m'&e zm!nit chod d!jin. Mojí 
nejoblíben!j"í knihou byl slovník, kter% jsem dostala na# základní 
"kole. Mojí oblíbenou $inností bylo vyhledávat etymologick% p'-
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vod m%ch oblíben%ch slov. Ka&dé oto$ení stránky p(ede mnou roz-
prostíralo historické sv!ty. M'j problém? Mezi v"emi t!mi miliony 
slov v# této knize jsem nemohla najít jedno jediné slovo, které by 
popisovalo m". *ádné, které by poukazovalo na# moji obrovskou 
schopnost cít!ní, moji nepolapitelnou a#stále se m!nící cyklickou 
povahu, moji &ivou &enskost. Moji k(ehkost, stydlivost, sílu, touhu 
b%t vid!na, poznána, milována a#chápana. *ádné slovo. Ani jedno. 
O#kultu(e se m'&eme u$it z#toho, co postrádá, i#z#toho, co pova&uje 
za#vlastní. Jedním z#nejd'le&it!j"ích aspekt' nev!domého podmi-
+ování v# na"í západní kultu(e je, &e d!ti neu$íme, jak (íkat zdroji 
&enské síly. Zeptejte se m%ch studentek na# ,kole &ensk%ch um!-
ní, jak se doma (íkalo jejich genitáliím, kdy& byly malé. Dostane-
te celou "kálu v%raz' jako pin#ulka, bla$ena, ka!enka, buchti!ka… 
a#takhle by seznam mohl pokra$ovat.

Pokud se nau$ily pou&ívat n!jaké p(ím!j"í slovo, byla to v!t"i-
nou vagina, klinické ozna$ení, které je navíc i#fyziologicky nep(esné.

Ale je"t! hor"í je, &e v!t"ina &en pro své genitálie nem!la v'bec 
&ádné jméno. 

Pokud nemáme spole$n% jazyk, kter% by popisoval to, co je 
na#nás nejvíce &enské, nem'&eme objevit a#vlastnit svou &enskou 
sílu. Jako kdy& nám táta ka&d% páte$ní ve$er p(ed$ítal: „A#na#po$át-
ku bylo Slovo.“ Kdy& není &ádné slovo, není &ádn% za$átek. Jak byste 
mluvili o#propojené globální po$íta$ové síti, která poskytuje infor-
mace a# komunika$ní za(ízení p(es standardní technologické pro-
tokoly, kdybyste nem!li slovo internet? A#p(esto nám na"e kultura 
neposkytuje mo&nost, jak mluvit o#míst!, odkud pochází na"e síla, 
a#v#podstat! i#ve"ker% &ivot.

A# práv! tato &enská síla chybí ve# v"ech t!ch p(íb!zích úsp!"-
n%ch &en, které okolo sebe sl%cháme. Proto Sheryl Sandberg jed-
na z#nejproduktivn!j"ích &en v#Americe, odhalila na#svém pro)lu 
pro New Yorker, &e se cel% &ivot cítí jako podvodnice. Proto módní 
návrhá(ka Diane von Furstenberg p(iznala v#po(adu This Morning 
na#televizní stanici CBS, &e se ka&d% den probouzí s#pocitem porá&-
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ky. Proto Gayle King, která vedla rozhovor s#von Furstenberg, od-
pov!d!la, &e ona se zase ka&d% den budí s# pocitem, &e je tlustá. 
Proto si Shonda Rhimes ve#své knize Year of Yes v"ímá toho, &e ona 
a#v"echny &eny, které zná, odhán!jí komplimenty a#nejsou schopné 
p(ijmout ocen!ní a#uznání. Proto se spousta absolventek vysok%ch 
"kol rozhodne pro roli asistentky u$itele, zatímco jejich mu&"tí ko-
legové mají vlastní t(ídy (podle Lindy Babcock, profesorky ekono-
mie na#univerzit! Carnegie Mellon University a#spoluautorky knihy 
Women Don’t Ask, vysv!tlil d!kan na#její fakult! tento rozdíl takto: 
„Mu&i se více ptají. *eny se prost! nezeptají.“). Proto mu&i vyjedná-
vají o#platu $ty(ikrát $ast!ji ne& &eny. A#proto si &eny, které vyjedná-
vat za$nou, (eknou o#plat o#30#% ni&"í ne& mu&i.

Zab%vala jsem se otázkou, pro$ mají &eny omezenou schopnost 
napojit se na#svou sílu. Pro$ naslouchají hlasu, kter% jim na"eptává, 
&e a- ud!lají cokoli, nic se nezlep"í a#nevy(e"í. A#kdy& se rozhlédnu 
po#&enském sv!t!, vypadá to, jako bychom zhasly v"echna sv!tla. 
My jsme vypnuté, jako vypína$. *árovka tam je, ale nesvítí. A#není se 
co divit. V"echny nás nau$ili vypnout se, odvrátit se.

Odvrátit se od#bezdomovce &ebrajícího o#drobné.
Odvrátit se od#klimatick%ch zm!n, které my v"ichni denn! pro-

hlubujeme svou $inností a#ne$inností. Vypnout emoce.
Nikdo nás to vlastn! u$it nemusel. Na"e kultura to p(edvádí v#$i-

nech mnohem hlasit!j"ích, ne& jsou slova. Tolik z#nás se nau$ilo dis-
tancovat od#sv%ch siln%ch emocí – myslet si o#nich, &e jsou trapné, 
nebo dokonce sm!"né. Tolik z#nás se nau$ilo dr&et pod pokli$kou 
v"e, co by mohlo b%t "okující. Prost! to vypnout. Vypínáme svoji &i-
votní sílu, vypínáme svoje pocity, vypínáme svoji smyslnost, a#jako 
d'sledek vypínáme svoji moc.

*ijeme ve#sv!t!, kter% v'bec nechápe svou vlastní zaslepenost 
a#&ije p(edsudky v'$i &enám a#dívkám. Nedoká&e &eny ctít a#podpo-
rovat, a#tím je ni$í. Co s#tím? Jak se postavíme tomu neviditelnému 
útoku, kter% se nechce zviditelnit? Jak m'&e &ena sná"et celosv!to-
vé pop(ení své existence, nebo nad ním dokonce triumfovat?
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Jak má najít cestu k#uzdravení, síle a#znovunalezení sebe samé 
ve#sv!t!, kter% ani neví, &e je nemocná?

Jak se má zapnout, kdy& ji systematicky popírají, opomíjejí a#po-
robují? Kde je tady v# tom p(íb!hu mo&nost, aby se z# ob!ti stala 
hrdinka?

Jak m'&eme jako &eny získat zp!t svoji posvátnost, kdy& nás 
po#cel% &ivot po"pi+ovali, vypínali a#ignorovali?

.e"ení téhle epidemie &enské bezmoci, kterou nezastíní ani 
úsp!ch, ani vysoko"kolské vzd!lání, je jednoduché: &ena se musí 
znovu spojit se svou kundi$kou. Kundi$ka je zdrojem ve"kerého 
lidského &ivota, je i#spojením &eny s# její &ivotní sílou, jejím hlasem 
a#v!domím vnit(ní síly. Kdy& &ena obnoví spojení se svou kundi$kou, 
v#podstat! zapíná svou &ivotní sílu a#spojuje se se sv%m bo&stvím.

M%m &ivotním cílem je vytvo(it pro &eny tuto cestu – tu chyb!-
jící cestu ven z#role ob!ti do#vlastní zá(ivosti. Cestu, která nezále&í 
na# nikom a# na# ni$em, ale vkládá &enám moc do# vlastních rukou. 
Pokud &ena tvo(í a#&ije sv'j osud, p(irozen! m!ní ve#sv!t! v"e "pat-
né v#dobré. Ale nejd'le&it!j"í je první krok – musí b%t správn! nala-
d!ná na#svoji kundi$ku. Víc ne& nalad!ná. Musí zapnout tu nejvíce 
zneva&ovanou, o$er+ovanou a#neznámou $ást sama sebe.

Jako &ena a#zakladatelka ,koly &ensk%ch um!ní, vzd!lávací insti-
tuce pro &eny v#hodnot! n!kolika milion' dolar' se sídlem v#New 
Yorku, jsem si zvolila jako svoji misi a# svoje poslání znovuzískání 
na"í síly – obnovení spojení s#na"í kundi!kou. A#na#za$átku musí b%t 
práv! toto slovo.

D!lám to takto i#v#kurzech, které vedu, kde provázím stovky &en 
osobním rozvojem a# transformací. Provázím &eny na# cest!, její& 
sou$ástí je zú$tování s#historií, probouzení smysl', psychologické 
p(enastavení a#duchovní a#fyzické znovunapojení se na#sebe sama.

Moje studentky se no(í do#&ensk%ch nástroj' a#um!ní a#vstupují 
do#spole$enství tisíc' sester, od#kter%ch se mohou u$it a#$erpat in-
spiraci. Mohou pokra$ovat ve#svém osobnostním r'stu a#transfor-
maci po#zbytek svého &ivota. ,kolu &ensk%ch um!ní (dále jen ,*U) 
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tvo(í &eny pro &eny. Jejím ne zase tak tajn%m ú$elem je vrátit ka&dé 
studentce její nezciziteln%, nezdoln% a# nezni$iteln% pocit &enství, 
aby mohla $elit v!$n%m a#neustál%m v%zvám &ivota.

*ena, která absolvuje ná" program, si s#sebou odná"í pocit spo-
jení se svou neutuchající sílou, pevné sebev!domí, které si p(ed-
tím nedovedla ani p(edstavit, a#oprávn!né v!domí vlastní hodnoty 
na#zemi v#tomto $ase a#míst!.

P(edstavte si místnost napln!nou pulzující energií stovek &en, 
které stojí spole$n! v#sesterství. N!které úpln! poprvé, n!které jako 
klí$ové a#dlouholeté $lenky komunity, v"echny v#daném okam&iku 
spojené citov%m poutem. Ke#h(e vyz%váme ka&dou strunu &enské 
emocionality, t!lesnosti a#duchovnosti. Zlobíme se spolu, spole$-
n! plá$eme a#spole$n! tan$íme v#bou(livé oslav! privilegia &ivota. 
Ka& dá &ena se cítí více sama sebou díky p(ítomnosti ostatních.

A#to je p(esn! to, co se stane i#s#vámi, a& si p(e$tete tuto knihu.
Siln!ji, ne& jste si kdy um!ly p(edstavit, se spojíte se svou intu-

icí, svou posvátnou &enskou sílou a#sv%m hlasem, kter% pot(ebuje 
b%t vysly"en. Vyzkou"íte si n!která cvi$ení, která pou&ívám v#mis-
trovském programu na#,*U, tak&e nebudete jenom $íst o#tom, co 
je mo&né, ale za&ijete postupn! zm!nu uvnit( sebe sama, jak vás 
budu provázet praxí.

POZNÁMKA

V#této knize budu pou&ívat slova mu$ a#&ena jako strukturu pro po-
vídání o#mu&sk%ch a#&ensk%ch sílách ve#sv!t!. 

Znám a#miluji v"echny své $tená(e – a- u& jsou homosexuální, he-
terosexuální, bisexuální, nebo zm!nili pohlaví atd. Mu&ské a# &enské 
energie pracují v#ka&dém $lov!ku, ve#v"ech vztazích a#ve#sv!t! obec-
n!. V!t"ina z#nás se nau$ila mnoho o#sv%ch mu&sk%ch energiích a#tak 
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málo o#t!ch &ensk%ch, &e vznikla obrovská v%zva v#podob! nerovno-
váhy, v# individuální i#kolektivní rovin!. Tahle kniha znovu vyvá&í va"e 
vnit(ní váhy. 

Bez ohledu na#sexuální orientaci nebo genderovou identitu v#sob! 
v"ichni máme mu&sk% a#&ensk% element. *enská síla je primárn! zod-
pov!dná za#touhu. Mu&ská síla je primárn! zodpov!dná za#vytvo(ení 
této touhy. Mu&sk% element je skála, &ensk% element je vlna t(í"tící se 
o#tuto skálu. V#homosexuálních vztazích se tyto role $asto prom!+ují, 
ale $asto se prom!+ují i#v#heterosexuálních vztazích. N!kdy heterose-
xuální &ena ráda vklouzne do#svého mu&ského elementu a#heterose-
xuální mu& do#&enského elementu. 

Budu se b!hem psaní sna&it vzdát úctu v"em r'zn%m variantám. 
A#pro srozumitelnost budu pou&ívat ozna$ení mu$i a#&eny jako záchyt-
né body. M%m cílem je, abyste si ujasnily rozdíl mezi mu&sk%mi a#&en-
sk%mi energiemi, bez ohledu na#to, v# jakém t!le se objevují. Takto si 
v"ichni za$neme u&ívat polaritu a#spojení t!chto dvou sil ve#sv!t!. 

Tato kniha je dar. Obsahuje v"echno, co jsem se#nau$ila, v"ech-
no, co jsem cht!la sdílet s# publikem v!t"ím, ne& které se vejde 
do#p(edná"kov%ch místností a#sál', kde se ka&d% rok setkávám se 
sv%mi studentkami. Provedu vás cestou, kterou provádím ka&dou 
&enu v#mistrovském programu, kter% zrcadlí cestu, kterou se ka&dá 
&ena ve#svém &ivot! vydá. 

Úst(ední bod? Hádáte správn! – znovunalezení zdroje &enské 
síly.

Za$neme usmí(ením, které je tragické ve#své naléhavosti. Zno-
vu seznamuji ka&dou studentku se sou$ástí jí samé, která je klí$em 
ke#v"emu, co kdy hledala, ale která byla zatla$ena do#stínu, do#han-
by. /ást, která je vlastn! v#ilegalit!. Nepojmenovatelná, nediskuto-
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vatelná. Ponechaná, aby se starala sama o#sebe, anebo je"t! h'(, 
aby ch(adla a#zem(ela. A#jak jinak mám za$ít toto usmí(ení ne& tím, 
jak za$al ná" sv!t – slovem? 

A%na%po!átku bylo Slovo.
A#to slovo, milá$kové moji, je kundi!ka.
A#touto knihou mám v#úmyslu navrátit tomuto slovu jeho prá-

voplatné místo a#ud!lat z#n!j op!t nejvy""í mo&n% kompliment, po-
svátnou &ivoucí modlitbu.


